










জসব্দ্য-ভ্ভাম্দ্জ্ভ 1 

(প্রথম খণ্ড ) 

ডাক্তার শ্্রীদ্ারক! নাথ বিশ্বাস, 

কবিভূষণ, কাব্যরত্বাকর 3 

প্রণীত । 

(811 1161)58 1558617550) 



প্রকাশকে« নিবেদন । 
আমি বাঙালী ভইলে৪ আমার জন্মস্থান ও কর্মস্থান সুদূর 

পাঞ্জাবে । বিদেশে বিজাতির মধ্যেই আমার জীবনের প্রকাশ, 

বিকাশ ও বোধ হর পরিণতিও হবে । স্থজলা, সুফল! শশ্যগ্যামল! 

ৰাঙ্গলার জলবায়ু উপভোগ করার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয় 

নাই, আর হবে সে আশাও আমি রাখি না। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন 

কঠোর দুঃখ, দারিদ ও ভুর্ভীগ্যের মধ্যে আমি গ্রতিপালিত, তাই 

উচ্চ শিক্ষী ও উচ্চ আদর্শ লীভ আমার অৃষ্টে ঘটে নাই। এক 

কথায় বলতে গেলে মাতৃ ভাষার আমি নিরক্ষর | 

এমত্ত অবস্থায় “আধ্য-ভারতের প্রকীশ” রূপ গুরুতর দাযিতবপৃণ 

কার্য কেন হস্তে গ্রহণ করিগনাছি, তাহার ছুইটী কারণ আছে । 

প্রথম কারণ £_-“আধ্য ভারতের” কবি আমার বন্ধু, সুখে হংখে 

সমভাগী, সম্পদে বিপদে সহচর, প্রথম জীবনের প্রথম সুহাদ 

আমরা সমবয়সী ও সমব্যবসীয়ী ১ তা”্র নিস্বার্থ ভালবাসার জন্ত 

অমি তার কাছে খণী। তা”র কার্য আমার নিজের কাঁধ্য ; 

কীন্তি, অকীন্তি, যশ 9 অপযশের আমিও অংশীদার । 

দ্বিতীয় কারণ £-_“আর্যয-তারতের” ভাষার প্রাঞ্জলতায়ঃ কল্পনার 

চমকারিত্বে, ভাবের মীঁধুর্যে, বর্ণনার ক্ষিপ্রকারিতায় ও চিক 

অস্কনের দক্ষতায় আমি বাস্তবিকই সুদ্ধ। এই নবীন কবি বে 

আমার বন্ধু, পর হতে পর হয়েও নিজের হতে নিজের, ছরাগত 

অতিথি হয়েও সহোদরের চেয়ে অধিক, একথ। মনে করে আমার 

গ্রীণটা। একটা অজানা গর্ধে ও আত্মপ্রসাদে তরে যাঁচ্ছে। ভারতের 
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হই ছুর প্রান্তে ছুইজন জন্মগ্রহণ করিয়া, কত যোজন ব্যাপী নদ, 

নদী, গিরি, বন, উপবন অতিক্রম করিয়া জানি না জন্মান্তরের কোন 

রহস্তে, অদৃষ্টের কোন্ অথগুনীয় নীতিতে আজ সদর পঞ্চনদ তীরে, 

একস্কানে এক সমহ্থত্রে গ্রথিত হইয়াছি। 

“আবধ্য-ভারতের” কবি অনার বন্ধু বলে” তা”র প্রতি আন্তুরক 

অন্নরাগ বশতঃ আমি প্রাণের ভাব গোপন করে' তাঁ”র স্তাবক 

সাজি নাই, সে আমার অপরিচিত হইলেও আমি ঠিক এই কথাই 
বলিতাম। রাঁমীয়ণ, মহাভারত পাঠ না করঝেছেন এমন ভিন্দ বোধ 

হয় অতি অল্পই আছেন ; এই গ্রন্থখাঁনি একবার নিবিষ্ট মনে পাঠ 

করিলে বুঝিতে পারিবেন, রামায়ণ ও মভাঁভারতের চরিত্রগুলি নবীন 

কবির নবীন তুলিকীয় কেমন ফুটে উঠছে । একথ! বলিলে বোধ হয় 

অতুক্তি হইবে না যে এই কবি পুজা চরিত্রগুলি নৃতন ছাচে নৃতন 
মুণ্তি ধারণ করিয়া! ছুরগত বিস্মৃত অতীতকে বর্তমানে প্রতিফলিত 

করিয়াছে । 

অনেকস্থলে কবি প্রাচীন কবিদের সুরে সম্পূর্ণ সুর মিলান নাই, 
তার জন্ত তিনি বেশ একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও এ সমস্ত স্থানগুলি 

ষেন আরো বেশী স্থন্দর হইয়াছে । কাব্যখানিকে একবার পাঠ 

করিলেই বোঝা! যায় যে কবির মধ্যে একটা জাগ্রৎ ও জীবন্ত প্রাণ 

বর্তমান রহিয়াছে ; পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিজাতির সহিত 

প্রবাসী হইলেও আধ্য সনাতন হিন্দুধশ্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু জাতির 

প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তি অচলা । 

এক মধুস্দন ভিন্ন অস্ত কোন বঙ্গ কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য 

প্রণয়ন করিয়া এত কীতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না ॥ 

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি “আধ্য-ভারত” তা'র প্রণাতেকে 
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াহিত্য জগতে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিবে । আধ্য-ভারতের 

কবি বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে এবং প্রবীণতা আমি কোন প্রবীনের 

মধ্যে দেখি নাই । হেমবাবুর মতন আমিও যদি কবি হইতাম, 
আমার বন্ধকে উপলদ্দ করিয়া বলিতাঁম £-- 

মধুস্থদনের স্থমন্ত্রে দীক্ষিত, 
মধুর স্থতন্ত্রী ধারী 3 

অকাল কোকিল, মরুতল-তরু, 
অলীর দেশের বারি। 

এস এস ভাই, লও আশীব্বা্দ, 
চির স্থুখে কাল হর; 

চিরজীবী হয়ে, চির আকাহঙ্খিত, 
জয়মালা শিরে ধর । 

গৌরীদাস বাবু মেঘনাদ বধ কাবোর পাঁঞ্ুলিপি পাঠ করিম 
তার বন্ধু মধুস্ছদনকে বলেছিলেন £-10019 ০] দহ] 00505 

ডা0 11010015,1”  “আধ্য-ভারতের পাও্ুলিপি পাঠ করির। 

আমারো ঠিক এই কথা বলতে ইচ্ছা! হয়। 
যাকৃগে মুখের বিদ্ভা ততক্ষণ ষতক্ষণ সে কথা না বলে, আমিও 

বেশী কথা বলে নিজের অব্বাচীনতা প্রকাশ করতে চাই ন1। 

আমি মনে প্রাণে “আধ্য-ভারতের” প্রচার কামন। করি ও আমার 

বন্ধুকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি। 

পুনশ্চ ₹--একথা বল! বাহুল্য যে “আধ্য-ভারতের” দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় খণ্ডের প্রকাঁশ বর্তমান খণ্ডের উপর বন্ধু সমাজের সহানুভূতি 

সাপেক্ষ | 

জ্ীভারকদাস গঢক্গাপাধ্যাক় 
12৮20, 1২2, আ 2.11)1001 প্রকাশক । 

005 19019, 2১928505921. 



ভূমিকা । 
স্বনামধন্ত কবি হেমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন এই পয়ার 

প্লাবিত দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করার চেষ্টা! বাঁতুলত!; 

কিন্তু “মেঘনাদ বধ” কাব্যে শঙ্খধ্বনি যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, 

মধুস্দনের কাব্যোস্তানে কল্পনা দেবীর নৃত্যলীল। যিনি প্রত্যক্ষ 

করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় হেমবাবুকেই বাতুল বলিয়া প্রতিপন্ন 

করিবেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দেই “মেঘনাদ বধ” কাব্যের প্রণেত৷ 

বাঙ্গলা ভাষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন পরবস্তী যুগে একথা! 

হেমবাবুও স্বীকার করিয়াছিলেন । 

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করার চেষ্টা বাতুলতা৷ নদ, 

তবে খগ্ভোতের ভাঙ্কর গৌরবে গৌরাবাস্বিত হওয়ার চেষ্টা 

নিঃসংশয়ক্সপে বাতৃলতা । হনুমান সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন 
বলে একটী ক্ষুদ্র মর্ট ও ষদি সাগর লঙ্ঘন করার প্রয়াস পায়, 

সে কাজটা যেমন হয়, মধুস্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিয়! 
সাহিত্জগতে অমরকীর্তি লাভ করিয়াছেন বলে আমিও ষে 
অধিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিবার চেষ্টা করিতেছি এ কাজটা ও 
সেই প্রকার হইতেছে । 

বাঙ্গালার একখানা ক্ষুদ্র পল্লীতে, এক দীন দরিদ্র কৃষিজীবী 
পরিবারে আমার জন্ম । জীবনের স্ুপ্রীতেই আমি বাঙ্গালা ও 

বাঙ্গীলীর বাহিরে নির্বাসিত, আর আজ, মধুর বসম্তাগমে উদরের 

চিন্তার অস্থির। সাহিত্যের আলোচনা করার সময়, শক্তি ও 

স্ুযৌগ আমার নাই, আর কোন দিন হ'বে সে আশাও আন্গি 



| 1৮০ | 

রাখি না। আমার সমধন্মী, সমকন্মী ও সহচর সকলেই বিজাতি। 

মাসাধিক কালের মধ্যেও একজন বাঙ্গালীর মুখদর্শন অথবা মাতৃ 

ভাষার বাকাযালাপ কর্বার মসৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত। প্রাণের 

প্রবলা পিপাঁসা দমন করে রাখতে পারি নাই, তাই কাব্য 

লিখ তে বসেছি । 

“কে যেন কহিছে সদ! কর্ণেতে আমার, 

কি ভয় তোমার বাছা! সঙ্গে সঙ্গে আছি, 

নিশ্চয় গন্তব্য পথে লইব তোমায় ।৮ 

পাক ! 
“এ নহে কল্পনা কিংবা জল্পনা আমার, 

দিব্যচক্ষে দেখিতেছি ওবিতব্য-ছার ; 

অঙ্গুলি সঙ্কেতে কেহ ডাকিছে আমায় 1” 

একথা বলা বাহুল্য যে আমার এ ছুরস্ত চেষ্টায় সাফল্য সুধা 

সমাজের সহানুভূতি সাপেক্ষ । 

রাউলপিণ্ডি। গ্রন্ককার ॥ 

তারিখ, 

২রা ভা, জন্মাষ্টমী 

১৩৩৪ 



উৎসর্গ। 

অশেষ গুণালক্ৃত, সোদরোপম, পরম প্রেমাম্পদ বন্ধু 

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ; 
অভিন্ন হৃদয়েধু। 

যোগেন! 

সংনারের পথে, জীবনের পথে অনেক বন্ধু মেলে, তারা কেহ 
আনন্দ দান করেন! ; শুধু প্রাণটাকে ক্ষতবিক্ষত করে” দেয়, 

একথাঁটা আজ মন্মে মন্মে বুঝতে পেরেছি । সুর্যোর উদয়ে যেমন 

চাদের ঠা্দিমা লুপ্ত হয়, নৈসধের উদয়ে যেমন মাঘ ও ভারবী ম্রান 

হয়ে যায়, বাল্য বন্ধুর সরল পবিত্র হাসির কাছে সংসারের সন্ত 

বন্ধুর বন্ধু ভেসে যায়। তুমি আমার ঝলাধন্থু না হইলেও 

বন্ধুভাবে যারা আমার হৃদয়ের আশে পাশে খুরে বেড়ায়, তার 

মধ্যে তোমার চেয়ে কাছে আর কাকে ও দেখতে পাই না। 

তাই আজ আমার হৃধয়কানন-জাত, প্রেমচন্দন-পুত একটা 

নির্গন্ধ ফুল তোমার করে সমর্পণ করিবার জন্ত আমার আকুল প্রাণ 

ব্যাকুল হ”য়ে উঠছে। 

এ সংসারে এক তুমি ভিন্ন আর কা'রো কাছে আমার 

ভালবাসার খণ নাই; কেউ কোন দিন আমাকে নিজের ভাবে 
নাই; নিজের সবটুকু দিয়াও কা'রে৷ কাছে প্রতিদান পাই 

নাই। ঘেদিন থেকে প্রাণের সাঁড়। পেয়েছি, আকুল পিপাসা 

নিয়ে উন্মত্তের মত খুঁজেছি, কাঃরো মধ্যে একটা জীবন্ত, জাগ্রৎ 
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প্রীণ দেখতে পাই নাই ক্ষত হৃদয়ের দারুণ ব্যথায়, নিজেকে 

বিশ্বনিন্দুক বলে” প্রতিপন্র করে'ও, এ নিছক সন্যটা প্রকাশ 

কপ্র্ৃতে ভীত হই নাই। 
খাণ শোধ হ'য়ে গেলে যদি দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক শেষ 

হয়ে যায়। আমি যেন শুধু এপারে নয় ওপারেও তোমার কাছে 

খণী থাকি । অযোগ্য বন্ধুর প্রবাস জীবনের হুঃখ ও নিরাশার 

শ্বতিমাথান এ ক্ষুদ্র “উপহার” তুমি গ্রহণ করিলে আমার প্রবাস 

স্থৃতির সঙ্গে একট। স্ুখস্থৃতি জড়িত থা”কৃবে। 

বাউলপিশ্ি। তোমারি 

তাৰিখ ২র! ভাদ্র, জন্মা্টমী-_ দ্বারিক। 



১৫ । 

১৬। 

সচীপত্র । 
. বীর বালা 

পরাজয় 

কুলবধূ 
আধ্য-জননী 

মিত্রলাভ 

অন্তিম শব্যা 

নিধ্যাতন 

পরিচয় 

অভিশাপ 
ব্ক্তের টান 

আধ্য-বীর 

তীর্ঘযাত্রা 

বরদান 

বীরশক্র 

লশলাশেষে 

স্বগারোহণ 





 জ্ৰত্্লান্যঞ্আা ॥ 

(১) 

বীণাপাণি ! নমামিমা, 

পুরাণ পরুষোত্তমা ; 

বাগীশ্বরি বাক্য বিনোদিনি ! 

শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস, 

শ্বেত বীণ! শ্বেত হাস, 

শ্বেত সরোসিজ- নিবাসিনি ! 

(২) 

কর দয়া মহামায়। ! 

দেহ মোরে পদছায়া ; 

এ মিনতি করি শ্বেতভুজে ! 

তোমার করুণা বিনে, 

কা'র এ ভুবন তিনে, 

মানস বিচিত্র সাজে সাজে । 

(৩) 

তুমি মা ! নিদয়া যা'রে, 

সবে মূঢ় বলে তারে, 
ধিক ধিক তাহার জনম ; 
তোমার করুণ। যারে, 
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সবে ধন্থ বলে তারে, 

গুণি গণে তাহার গণন । 

(৪) 

এ দুরাশ। মোর মনে, 
খেলিব কুস্থম বনে, 

সাজ।ইব কাব্যের কানন £ 

তুলি; ফুল ভরি' ডালা ; 

গাখিব নৃতন মালা ; 

পুজিব মা ! রাতুল চরণ । 

(৫) 
নাই জ্ভান, নাই ভক্তি, 

নাই বিষ্তা ; নাই শক্তি, 
প্রাণে মোর ছুরস্ত বাসন! ; 

নাই জ্ঞ।ন “ক” অক্ষর, 

আমি যে মা! নিরক্ষর, 
অন্ভতায় জড়িত রসন!1। 

(৬) 
চলে'ছি অজ:না পথে, 

ভাই ব্ধু নাই সাথে, 
ভয়ে মোর পরাণ আকুল ; 

দুরাশণাতে ভর করি, 



৪/৩ 

ভাসা'য়েছি জীর্ণ তরী, 
অকৃল সাগরে নাই কুল। 

(৭) 

মানব মনের কথা, 

কিনা তুমি জান মাত! ! 

কত জাগে অনন্ত বাসনা ; 

এই মোর চির সাধ, 
পুর্ণ কর ননে। সাধ, 

কি চাহিবে এ পাপ রসনা । 

পা €9 পাশা 



আধ্য-ভারত 
( জ্রহ্থন্ম শত ) 

বীর বাল।। 
অহাভারতাজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই স্ুভদ্রা হরণ বৃত্তান্ত অবগত 

্ঘছেন। এ বিষয়ের প্ুনরোক্তি বিরক্তি বই তৃপ্তির কারণ, 

হইবে না; তাই সে বিষয়ে নিরস্ত হইয়া এই ঘটনার 

জ্বব্যবহিত পুরে স্থৃতদ্রার বিবাহ সম্বন্ধে যুরাজ পরিবারে যে 

কথোপকথন হইয়াছিল তাহারই ছায়া লইয়। বর্তমান প্রবন্ধ 
স্ুচিত হইল। 

আীকৃষ্ণ। আধ্য ! 

ভদ্র তব নহে আর কিশোরী কলিকা, 

যৌবনের শ্রীতিচ্ছায়। প্রতি অঙ্গ তা'র, 
করেছে লাবাণ্যময়, স্থষম! পুরিত। 

কেড়ে নিয়ে চঞ্চলতা, শৈশব সম্বল, 
ভেঙ্গে দিয়ে বালিকার তরল হৃদয়, 

তুলাইয়া দিয়ে তারে পুতুলের খেলা, 
নৃতন করিয়ে প্রাণ গড়িছে যৌবন; 

সংসার খেলায় হয় প্রয়োজন যার। 



আধ্য-ভার ত 

বসস্তের প্রক্ষুটিত গোলাপের মত, 
কমনীয় প্রতি অঙ্গ পূর্ণ পুর্ণতায়। 

বহিছে প্রাণের মাঝে মলয় অনিল, 
ফুঁটাইয়। কিশোরীর কলিকা হৃদয়; 

অঙ্গে অঙ্গে ঝরিতেছে মাধুোর রাশি । 
ভদ্রার রূপের খ্যাতি সমগ্র ভারতে, 

হইয়াছে রাষ্ট্র যেন প্রবাদের মত। 

তক্্রাপ্রার্থা ভারতীয় নৃপতি মণ্ডল 
প্রেরিতেহে নিরস্তর দূত দ্বারকায়। 

যাঁদব প্রীতির ছবি, লাবণ্য প্রতিমা, 

কেশবের নেহাধার, আনন্দদায়িনী, 
হলপাণি নয়নের প্রীতি বিধায়িনী, 

যাদব বনিত। করে আদরে পালিত, 

রেবতীর ন্েহমাঝ। নয়ন পুস্তুলি, 

যদুকুল মহারত্র আনন্দের ধারা, 

কা'র অঙ্ক আলিঙ্গিবে অঙ্কলন্মীরূপে, 
কা'র গলে শোভ। পাবে এ হেন রতন, 

কোন গৃহে বিরাজিবে আনন্দ রূপিণী, 
কোন কুল উদ্লিবে স্থুভস্ত্রা তোমার ? 

বলরাম । কেশব ! 

বহুপুর্বেব এ কর্তব্য করিয়াছি স্ফির ; 

দিয়েছি প্রতিজ্ঞ আমি কুরুন্পবরে 2 



আধ্য-ভারত 

মহাবল গবাপাণি ভূতলে বাসব, 

সসাগরা অধিপতি হস্তিনা অধিপ, 

প্রিয়তম শিষ্য মোর ; রাজ রাজেশ্বর, 

ক্ষিতিপাল কুরুশ্রেষ্ট রাজা দুয্যোধন £ 

তা'র করে' স্ুন্রারে করি সমর্পণ, 

ধন্য হ'বে ভারতের ছুই মহাকুল । 

এখনি পাঠাও দূত হস্তিন! নগরে, 
সসম্মানে ছুষোধনে কও আমন্ত্র' | 

দূত মুখে জানায় বারতা চেদিশ্বর, 

স্ভদ্রার করপ্রার্ধা রাজ! শিশুপাল, 

যদি যছুপতি না করেন তা'র করে; 

ভদ্র সমর্পণ; আক্রমিবে যছ্রাজ্য। 

কিছ মগধ দূত, মগধ ঈশ্বর 

জরাসিছ্ছু চাহে ভদ্রা দান; আশা তা'র 

না হ'লে পুরণ, অচিরে মগধ সৈন্য 

গ্রাসিবে ভ্বারকা ; কেড়ে লবে স্কৃভদ্রারে। 

সিক্কুরাজ জয়ন্রেথ, মদ্রদেশ পতি 

মহাবল শলারাজ, ম'গে ভদ্রা কর, 

গান্দারে গান্ধার পতি স্থুবল নন্দন | 

কলিঙ্গ, বেহার, মদ্র, সৌরাষ্, মালয়, 

স্বদেশে হইতেছে সৈন্য সমাবেশ। 

তুর্বাসার কুট মন্ত্রে দীক্ষিত বাস্থকি, 



আধ্য-ভায়ত 

চাহিছে লোলুপ আখি স্থৃভব্রার পানে । 

ব্রাহ্মণের আধিপত্য করিতে বিস্তার, 

রাজসুর অপমান প্রতিবিধানিতে, 

মিলিত হয়েছে দ্বিজ অনার্যোর সনে । 

শৃঙ্খলিত অনাধ্য সকল, দুর্নবাসার 

ক্রুর করে করিতেছে শক্তির সঞ্চয় । 

বাস্থকি পতাকা মূলে মহা রুদ্র তেজে, 

স'জি'ছে পাতাল পুরে মহা শনীকিনী। 
ন!গ লোকে সৈন্য সজ্জা! করি'ছে তক্ষক ; 

না জানি কি মহ! বিষ হ'বে উদগীরণ। 

সাজিতেছে হস্তিনয় রাজা ছুধ্যোধন, 

সঙ্গে কূণ, বৃহদ্বল বহু মহারথী ; 
চালাইছে অঙ্গপতি কৌরব বাহিনী । 

লণ্ড ভণ্ড করি পুরী দণ্ডি যু গণে, 

হরিবে স্ভদ্রা বলে কহে বৈকর্তন ; 

হরিলা অন্ত যথা। খগেন্দ্র গড়,র, 
দেবেস্দ্র জিনিয়া রণে অমরাবতীতে | 

ভারতের ক্ষত্রয়ের অবৃষ্ট-আকাশে, 
হইয়াছে, হইতেছে মেঘের সঞ্চার । 

আসিবে প্রলয় ঝড় ভীম দুনির্বার, 

কাপা”য়ে ভারত ভূমি কাপা'য়ে বস্ুধা। 

উড়ে” যা'বে কত রাজ! রাজ সিংহাসন, 



বলরাম । 

আধ্য-ভারত 

ভেঙ্গে চুরে কত রাজ্য গড়া'বে নূতন । 

বাক্তিবে সমর ভেরী জুড়িয়া ভারত, 
উদ্বেলিত হ'বে সিন্ধু, রণময়ী ধরা । 

ক্ষুধিত রাক্ষস সম ক্ষত্ররাজ গণ, 

আসিতেছে রুদ্রতেজে গ্রাসিতে দ্বারকা, 

ভেসে যা'বে দ্বারাবতী ধাদব শোণিতে। 

স্বভদ্রার নিয়তি ভীষণ, হ'বে রণ 

কি ভীবণ, ভাবিতেও শরীর শিহরে, 

প্রাণের মাঝারে হয় আতঙ্ক সঞ্চার | 

ডবে' যা'বে যছুরাজা, ষছু সিংহাসন, 

ক্ষুদ্র পঙ্গপাল মত মরিবে যাদব, 

ভোজ, বৃষ, হরি কুল হইবে নির্মল, 
থাকিতে সময় দেব কর প্রতীকার । 

প্রতীকার ? কা'র ভয়ে ভীত হলধর 

কা'র ভয়ে ভীত তুই কংশনিসুদন ? 
অক্তিক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী পতঙ্গের পাল, 

ক্ষাত্রয় ভূপালবুন্দ ; আস্থক সকলে, 

দেখাব শোণিত-নদে সম্ভরণ ক্রীড়া । 

যাও তুমি রে কেশব! আদেশ মামার, 

সমগ্র ক্ষত্রিয়গণে, ক্ষত্রিয় জগতে, 

সবব স্থানে, ভারতীয় রাজন্য মণ্ডলে, 

এ মুহূর্তে বাদে করহ প্রচার ৫ 



আধ্য-ভারত 

করুক সকলে ত্যাগ স্ৃতদ্রার আশা! । 

দ্বারক। নগরে নাহি হবে স্বয়র, 
দিয়! প্রেম পুষ্পাঞ্জলি স্থভদ্রার করে? 

কৌরবের ভুজবল করিব বরণ ; 
ছুর্যোধন অঙ্কলক্মনী ভগিনী আমার ; 
উজ্বলিবে কুরুগৃহ রাজ-লক্মমী রূপে । 
নিতাস্ত শিয়রে যা'র দাড়া”য়ে শমন, 

নেই যেন ভদ্র। আশে আসে দ্বারকায়। 

তভেকে্ছে কি ছুষ্টগণ স্থভদ্রা আমার, 
রত্ব শুক্তিকার ? ভদ্রা ভূঈঙ্গের মণি, 
মন্তগজ মরকত, অতুল জগতে, 

সদর সংরক্ষিত অম্বত ভাগ্ার। 

বোগনিদা গত এবে নহে হতায়ুধ ; 

রক্ষিতে কুলের মান, অশক্ত না স্ত় 

কভু যাদব কপাণ। ক্ষীণ করে অসি 

নাহি ধরে যছুগণ ; যাদব ঈশ্বর 

ভীত নয় রক্ত চক্ষু দেখি ক্ষত্রিয়ের | 
করে যদি ষড়ন্ত্র কোন নরপতি, 
উপাড়িয়ে রাজ্য তা'র মিলা,ব সাগরে । 
আদেশ আমার করিলে হেলন, ক্ষত্র 
রাজগণ, নিক্ষত্রয় হইবে ভারত ; 
পৃথিবী করিবে স্নান ক্ষত্রিয় শোণিতে ; 
বহিবে রক্তের ঢেউ জাহুবী জীবনে । 



শ্রীকৃষ | 

আধ্য-ভারত 

রেবতী বল্পন ! কার হেন শক্তি আছে 

বিন্দু মাত্র আজ্ভ! তব করিবে হেলন £ 

সে করিবে, মূড় যেই কাল পুর্ণ যা*র । 
কিন্তু দেব! কর দয়া ভশ্িনীরে তব, 

কৃপা ছৃষ্টে চাও দেব! স্থভদার পানে । 
যাদব দুহিতা, যাদব বনিতা, যু 

বধুগণ এক বাক্যে কহি'ছে সকলে, 

ভদ? পার্থ অনুরাগী, পার্থগত প্রাণ । 

রৈবতকে ছুইজনে নিজ্জন মিলনে, 

পরস্পর করিয়াছে প্রাণ বিনিময় ; 

উভয়ের মনোচুরি করে'ছে উভয় । 

প্রেমিক প্রেমিকা খেলিতেছে লুকোচুরি ; 
দু'জনের স্ত্রতি বুকে লয়ে ছুই জন, 

হাসি'ছে কাদি'ছে কত আশা ও নিরাশে, 

ভাঙ্গি'ছে গড়িছে দে'হে কত ভবিষ্যণু | 

দেখিতেছে দিবা ভাগে কত দুঃস্বপন, 

কত স্থখ, কত দুঃখ, কত বিভীষিকা, 

কত আলো, কত হাসি, কতবা আন্ধার, 

দুইটা তরুণ প্রাণে হতেছে সঞ্চার | 

সুভদ্রার মনেোহংস বীর ধনঞ্জয়, 

ধনঞ্জয় মহাীকাম্য ভগিনী তোমার, 

দলিওনা বালিকার কনিকা হৃদয় ; 



কলরাম । 

আধ্য-ভা রত ৬১ 

নেঙ্গোনা সাধের ঘর ; উন্মেষ যৌবনে, 

লহৃস্তে গড়েছে যাহ। স্থভদ্রা তোমার । 

দিওনা ড্বায়ে সেই আশার তরণী, 
সাজাইছে ভদ্রা যাহ। প্রেম পুস্পাসারে । 

দলিওনা চরণেতে সাজান বাগান, 

রচি'ছে কিশোরী যাহা প্রথম যৌবনে 

শোন কুষ্ণ ! চির উদাসীনী ভগ্লী মোর, 
নাই তা”র প্রাণে কোন রাগ কি বিরাগ ; 

চির স্থবাসিত সেই পবিত্র কলিকা, 

ফুঁটিয়াছে আলে। করি গুহোগ্ভান মোর, 

সারের মোহ-কীট পশে নাই তাস্ম। 

পার্থ অনুরাগী নয় স্থৃভদ্রা আমার, 

তুই পার্থ অনুরাগী, পার্থগত প্রাণ ; 

তোর মনে'চুরি করিয়াছে ধনগ্য়, 

রৈবতকে তোর সনে হয় প্রেমালাপ, 

তুই পাগুবের সখা বিদিত জগতে । 
যাদব দুহিত।, যাদব বনিত।, যছু 

কুল বধুগণ কহে নাই কোন কথা ; 
কুচক্রী কেশব ! জানি আমি সব কথা, 

এসকল প্রেমর্গীথা রচনা যে তোর । 

অবিলহ্বে করু মোর আদেশ পালন, 

এ মুভূর্খে যাক দূত হস্তিনা নগরে । 



১৭ 

আীকৃষণ। 

বলরাম । 

আধ্্য-ভারত 

দূর্যোধন পারাবার, তা"র তুলনায়, 
ক্ষুপ্্র এক গোম্পদ অর্জ,ন ; ছুর্য্যোধন 
প্রভাকর, ক্ষীণ ক্ষুদ্র খগ্যোত অভ্ভ্ুন | 
অজ্ভুনে বরিবে ভদ্র। ভগিনী আমার ! 

করিস্ কুচক্র বদি পাগ্ডবের সনে, 

আরবার ; এক বজ্ মুহির প্রহারে, 
চুণ করে ফেলে দিব ধড়া চূড়া তোর। 
ক্ষমা দিন দেব। হুর্বিবিজয় সব্যসাচি, 

দ্রোণ গুরু প্রিয় শিষ্য ইন্দ্রের নন্দন, 
অন্জ্রি কুল শ্রেক্ট পার্থ, অবার্থ সন্ধান । 

বলে কি কৌশলে করে যদি ধনপ্জয়, 
স্ৃভদ্রা হরণ, কি করিবে সমবেত 

যাদব মণ্ডলী ? অজেয় গাণ্ডীব বল। 
ভুজঙ্গের শিরোরত্ব কে পারে হরিতে, 

কা'র শক্তি কেড়ে? লয় বস্ত্র বাসবের, 

খগেন্দ্রের ধন হরে শক্তি আছে কা'র, 

কে পারে হরিতে স্থধ! ইন্দ্র পুরী হতে ? 

কৌশলে করিলে পার্থ স্বতদা হরণ, 
অশক্ত রক্ষিতে তা'য় হ'বে মৃত্যুঞ্জয় । 
স্বহস্তেতে কুরুপুরী করিব বিনাশ, 
চরণ করে' ফেলে দেব মনিময় সভা, 
তুইও কেশব পড়িবি সঙ্কটে ঘোর । 



সাতযকি। 

বলরাম । 

আধ্য-ভারত ১৩ 

যছুনাথ ! 

বন্ধুভাবে দিয়াছিলে পার্থেরে আশ্রয়, 

চোরে আনি বসাইয়ে ছিলে সিংহাসনে, 
লম্পটেরে দেখাইয়া ছিলে অস্তঃপুর, 
দেখ তা'র পরিণাম , বিশ্বাসের কিবা 
বিষফল ৷ বিশ্বাস ঘাতক ধনগুয়, 

পলাইছে দেখ ওই কপিধবজ রথে, 

সঙ্গে লয়ে যদুরত্ব ভগিনীকে তব। 

যত্রপতি ! অনুমতি কর একবারঃ-_ 

লইয়! যাদব সৈন্য আক্রমি পার্থেরে, 
খণ্ড মুণ্ড আনি তা"র শুল দণ্ডে ছিড়ে। 

হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগত, 

বিশ্বাস ঘাতীর শেষ পরিণাম ফল। 

সাতাকি ! সাজাও সৈন্য, ডাক প্রহ্যনেরে, 
বাজাও সমর বাগ্ভ, সাজুক যাদব, 

রণরঙ্গে যছুগণ উঠক মাতিয়া, 
উলঙ্গ কৃপাণ করে নাচুক যাদব, 

নাচুক? সৈনিক রক্ত প্রতি ধমনীতে, 
জবলুক সমরানল, বাড়ব অনল, 

সহত্র আগ্নে় গিরি হ"ক প্রধূমিত, 
এ মুহুর্তে লক্ষ অসি উঠক বঙ্কারি, 

ধরুক প্রলয় মুত্তি পুরী দ্বারাবতী । 



আধ্য-ভারত 

নক্ষত্রের বেগে কৃষ্ণ ! হও অগ্রসর, 

বিশ্বাস ঘাতক পার্থে বান্ধ নাগপাশে । 

চলিলাম অপাণগ্ুব করিতে ভারত, 

চলিলাম বিনাশিতে কৌরব নগর । 

দাড়াও সাত্যকি ! উন্মন্তের মত তুমি 
চলেছ কোথায় ? দাড়াও কেশব ! কেন 

বৃথা আয়োজন ৫ ত্যজ রোব হলধর ॥ 

কা'র সঙ্গে করিবে সমর % যছু শত্রু 

নহে পার্থ, মহামিত্র তব ধনঞ্জয়। 

স্থতদার মনোহংস কেশবের সখা, 

ক্ষত্র কুল শ্রে বীর মধ্যম পাগ্ুব । 

ওই দেখ কপিধ্বদে ধাইছে ফাল্গুন ; 

ধরে'ছে অশ্বের রশ্মি ভগিনী তোনার ! 

দেখ কৃষ্ণ, দেখ হলণাণি, কি উত্সাহ, 

কিবা তেজ, কিব। মধুরিম।, কি গরিমা”» 

কিব। প্রীতি; কিরূপের ছট। স্থভদ্বার ॥ 
দুইটী তরুণ প্রাণে কি প্রেম উচ্ছ্বাস, 

চন্দ্র জলধির দেখ কি খেলা মহান | 

দুর্জয় গাণ্ডীব করে বীর ধনগ্জয়, 

বামে মুক্তকেশী ভদ্রা, অনঙ্গ মোহিনী, 
শোভি'ছে ধুগল মৃত্তি রতি ও মদন » 
চলিয়াছে কপিধ্বজ মনোরথ গতি 



আধ্য-ভারত ১৫ 

হলধর ! পারিবেন! রোধিতে তাহায়, 

সমগ্র যাদব শক্তি, তব রুদ্র তেজ, 

বিশ্বত্রাস সুদর্শন, মহাশক্তি হল। 

একবার চাও দেব! সম্ভার পানে, 

শ্রথ কর হ'তে হল পড়িবে খসিয়া, 

শক্তি শৃহ্য হ'বে মনাশক্তি সুদর্শন । 

বলরাম। যাও কৃষ্ণ ! 

মম আশীব্বাদ সহ শগ্লী সুতার 
ধনপ্তয় করে কর কর সমর্পণ ! 

পরাজয়। 

কেশব ভয়ে ভীত মহারাজ দণ্ডী আশ্রর়াভাবে যন যমুন! 
জীবনে জীবন বিসঙ্্বন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে পার্থ 
প্রিয়। ভদা দেবী তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই ঘটনায় 
জাতক্রোধ যদ্ুনাথ পাগডবদের বিপদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে 
দুভদা দেবী দ্বারাবতী গমন করতঃ ভ্রাতাকে বিরোধ হইতে 

নিবৃত্ত হইবার জন্ত অনুরোধ করেন। যছ্ুপতি তাহার 
নুরোধ রক্ষা করেন নাই; অতঃপর ভ্রাতা ভগ্ীর মধ্যে 

এই প্রবন্ধবর্ণনানুন্ধপ বসা হয়। ঘটনা অনৈতিহাসিক; 

ভারতভক্ত হিন্দুগণ মার্জন1 করিবেন । 



সভা । 

আধ্য-ভারত 

শোন ভদ্র! যোগ নিদ্দাগত যোগেশ্বর 

হলপাণি, উঠিবেন প্রভাত সময়, 

বিনাশিতে কুরুকুল। বিশাল খাণ্ডব 

প্রায় ভক্ষ হবে ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুপুরী ; 
রুদ্র তেজে জ্বলে ষা'বে হস্ভিন! নগরী | 

যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেবাঙ্গর, 

আসিছে সাহায্যে মোর, নিজে শচীপতি, 

দেব সেনাপতি কুমার পার্বতী হত । 

আসি'ছেন মহাকাল আপনি ভৈরব, 
বাজাইয়া উমাপতি প্রনয় বিষাণ। 

পাগ্ডবের অনিবাধা স্ৃতা সনিকট, 

আপন বৈধব্য দশ। ঘটাবি আপনি, 
হ'য়ে পতি পুত্র হীন তাসিবি অকুলে। 

স্বহন্তে চালাব আমি য।দব বাহিন?, 

পোড়াইব শরানলে হস্তিন নগর, 

খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রপ্রস্ছ হবে স্দর্শনে ; 

এখনে দণ্ডীরে কর্ সমর্পণ মোরে, 
ভিক্ষা যদি চাস্ তোর পতি পুত্র প্রাণ ৷ 
ধর চক্র চক্রধর ! ডাক হলধরে, 
ডাকহ প্রহ্যনপুত্রে, ডাক সাত্যকিরে , 
ডেকে আনি কুরু পিত। গঙ্গার নন্দনে, 
বিশ্বজয়ী সখা তব ডাকি গাণ্ীবীরে, 
ডেকে আনি গদাপাণি ভীম ছুর্যোধনে | 



কৃ | 

স্ুভদ্রা । 

আধ্য-ভারত ১৭ 

কৌরন যাদব রক্তে ভেসে যা"ক ধরা, 

ডবে যা'ক দ্বারাবতী সমুদ্রের জলে, 

বজাঘাতে ইন্দ্রপ্রস্থ যাক রসাতল, 

লুণ্তড হক ভারতের ছুই মহাঁকু ন, 

চর্ণ হক কুরু রাঙ্য, যত সিংহাসন 2 

আশ্রিতেরে ত্যাগ, এ কলঙ্ক বহিবেন। 

অজ্ভ্রুন গৃহিণী ভদ্র কৃষ্ণের ভগিনী, 
বীরবাল।, বীরজায়।, বীরের জননী । 

জন্ম লতি যছুকুন হিমারির মূলে, 

সোহাগে মিলেছে যেবা কৌরব সাগরে 

দুই মহাকুলে গাথা নিরতি যাহার। 

হইবে ভীষণ রণ অশ্বিনীর তরে, 

অপাগ্ুব করিব বহুধা ; ঘুচাইব 

কুরুনাম ভারতের ইতিহাস হ'তে, 
ডুবাইব কুক্ুকুল রক্ত-সিন্ধ মাঝে; 

অটল প্রতিজ্ঞা! মোর সঙ্গল্প ভীষণ | 

যতক্ষণ কুরুকুল না হয় নিম্ধু$ল, 

বন্দী তুই যদ্ুপুরে আদেশে আমার, 

মহাবষ্ট তোর প্রতি রেবতী বলপভ। 

যদুপতি ! বান্ধ মোরে বাড়,ক পৌরব, 

জানুক বাসব স্বর্গে, কেলাসে মহেশ, 

গোলকে গোলকপতি নাগেন্দ্র পাভালে, 



3৬ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

আধ্য-ভারত 

বান্ধিছেন বাস্থদেব আপন ভঙ্ীক্ে | 

জেনে যা,ক এই কথ বিশ্ব চরাচর, 

আশ্রিতে রক্ষিতে বন্দী কুরুকুল বধু; 

দণ্ডীরে রক্ষিতে বন্দী কৃষ্ণের ভগিনঈ, 

যাদব দুহিতা বন্দী যদুপতি করে, 

মধিত কৌরব শির দল্েছে কেশব! 

যদুনংথ ! অসহায় আমি যহুপুরে, 

ইচ্ছ! যদি তব হে মধুস্রদন। লও 
স্থদর্শন, খণ্ড খণ্ড কর সুুদ্রারে। 
সেই শক্তি একবার ধর নারায়ণ ! 

ষে' শক্তিতে তুলেছিলে গিরি গোবদ্ধনেঃ 
মুছে' দাও স্ভদ্রার সিথির সিন্দুর, 
বজ হতে কাট তা,র আশ্রয় পাদপ, 

ভগিম্পরে কর তুমি পতিপুনত্র হীন, 
অকুলে ভাসায়ে দাও বিরাট বালায়। 
দণ্ডীরে ত্যজিতে ; পারিবেন! ভঙ্ী ভব 

কাট তা'র শির. কিংব। বান্ধ নান পাশে, 

যাহ প্রাণে লয় তব করহে মুরারি ! 
পুর্ণ হ'ক ইচ্ছা তব ইচ্ছাময় ! তুমি 
ভদ্র ! 

জেনে যা'ক এই কথা বিশ্ব চরাচর 
তোর কাছে বাস্থদেব মানে পরাজয়। 



আধ্য-ভারত ১৯. 

ক্লবধু 
যাদব ও কৌরবদের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনে বিফল মনোরখ 
য়! স্থতদ্রাদেবী কুরুপুরে প্রতাবুন্ত হন; অতঃপর ভীত্মদেব, 

ভিদ্রাদেবী ও দ্বিতীয় পাণ্ব বৃকোদরের মধো এই প্রকার কথা 
বার্তা হইয়াছিল । পূর্ব প্রবন্ধ দষ্টবা। 

ভীম্ম। বড় ভাগা, স্তৃপ্রভাত বিন। আমন্থণে, 

কুরুকুল মহালমনী কক্ষেতে আমার ; 

এস ভদ্রা কহ ভগ্নি! কিবা প্রয়োজন ? 

স্ৃভদা। পিতামহ! প্রয়োজন অতি গুরুতর, 
করহ অভয় দান নিবেদি চরণে | 

ভীক্ষ। কি ভয় কল্যাণি তব, পিতামহ পাশে ! 

অসঙ্কোচে কর ব্যক্ত অহিলাস তব। 

স্থতদ্রা। কুরুনাথ ! অশ্বিনীর তরে করেছে 
বিরোধ ঘোর, 

মহারাজ দণ্তী সনে ভাতা যছুপতি ; 

আক্রমি তাহার রাজ্য দি রাঁজপুরা, 
অকারণ নিধ্যাতন করে'ছে তাহার, 

উন্মন্ত যাদব সৈন্) সেনাপতি গণ । 

পিতামহ ! পুণ্যতোয়া কালিন্দীর তীরে, 
পুণ্যযোগে গিয়াছিনু স্নানে, সঙ্গে লয়ে 

উত্তরারে । দেখিলাম প্রভাত সময়ে 



আধ্য-ভারত 

যমুন। জীবনে দণ্তী ত্যজিছে জীবন, 

কেশবের ভরে হতভাগ্য নরনাথ, 

ত্রিভূবন ভ্রমি কোথা না “পযে আশ্রর । 
কনা মোর পর ছুঃখে কীতর অন্তর, 

চক্ষে তা'র দেখা দিল প্রেম অশ্রধারা : 

করুণা রূপিণী কন্যা লাগিল কীদিতে 

অন্রোধে তার, নিরাশ্রর নরনাখে 

করেছি আশ্রয় দান; সন্তানের মত 

করে”ছি পালন তা'রে রাজ অন্তঃপুরে । 

মহ্ালষ্ট ভ্রাতা মোর কৃষ্ণ বলরাম, 

মহাব্ুষ্ট গণ অভাগীর প্রতি । 
কহিছেন বাস্থদেৰ দত্ডী নৃপবরে, 

যদি অ'মি তা'র করে না করি অর্পণ ; 

বিনাশিবে কুরুপুরী রেবতী বল্পভ; 

ড,বাইবে ইন্দ্রপ্রস্থ আপনি কেশব, 
স্থদর্শনে খণ্ড খণ্ড করিবে হস্তিনা ; 

অকুলে ভাসাবে মোরে করিয়া নাথ । 

কাটিবে কেশব মোর পতি পুর শির, 
ভাঙ্গিবে আশ্রয় তরু কংশ নিসুদন, 

অকুলে ভাসায়ে দেবে বিরাট বালারে। 

গি"য়াছিনু ষছুপুরে বুঝা'তে ভ্রাতারে, 

পায়ে পড়ি মাগিলাম দণ্তীর জীবন, 



আধ্য-ভারত মি 
কুটিল কেশব শুনিলনা কোন কথা ; 
রাখিলন! সকাতর অনুরোধ মোর। 

নিন্ম হৃদয় শেষে করিল আদেশ, 
বান্ধিয়া রাখিতে মোরে যছু কারাগারে, 

যতক্ষণ কুরুকুল ন! হয় নিন্ম.ল। 
অনাথিনী মাতৃপিতৃহ্ীন শৈশবেতে 
আমি; ভ্রাতৃবধূ সত্যভামা কন্যা স্নেহে 

করে”ছে পালন অভাগীরে ; চক্ষে চক্ষে 

বক্ষে বক্ষে রাখি অনুক্ষণ, শৈশবেতে 

দয়ামযী সতাভামা জননী রূগ্ণী | 
তাহারি কৃপায় দেব! আসিয়াছি ফিরে, 

অক্ষত লইয়! সণথে তব কুল মান । 

পিতামহ ! দেখিলাম দ্বারকা নগরে, 

মহাসৈন্য সমাবেশ করেছে কেশব, 

মঘিত কৌরব শির করিয়া দলিত, 

কেড়ে ল'বে দণ্তীরাজে কহে চক্রপাণি । 

কুরুপিতা ! এ বিশাল কুরুপুরে কেন 

এখনো কৌরবগণ ঘুমে অচেতন ; 
কেন পিতামহ ! না করিছ সৈন্য সমাবেশ 

ভেটিতে যাদব সৈহ্ত ষাদব ঈশ্বরে ; 

কেন না করিছ তুমি রণ আয়োজন, 

রক্ষিতে কৌরব রাজ্য, কুরুকুল মান; 



১৬৫ 

ভসক্ম 

লভদ্্রো | 

আঁর্য-ভাঁরত 

এখনো নিদ্রিত কেন কৌরব নগর ? 

জানেকি এসব বার্তা বীর ধন্ঞজয় ? 

কৃষ্ণ সখা, কুষ্প্রাণ মধাম পাগুব, 
ভয়ে ভাই নিবেদন করি নাই পদে । 

মহাভীত ধশ্রাজ শুনি এ বারতা, 

মন্ত্রিগণ সনে তিনি করেছে মন্ত্রণা, 

সন্ধি হেতু যছুপুরে বা'বে সহদেব । 

জন্তাত আছি সবক গুপ্ত চর মুখে, 

ভাবিয়া না পাই ভদ্রা। কর্তব্য এখন | 

কৃষ্ণভক্ত পাপ পুত্রগণ, ধরিবেন। 
অস্ত্র কেহ । কুষ্ত সখ' কৃগ্গত প্রাণ 

ধনগ্তয় করিবেনা রণ । করিবেনা 

দন কভু যদ্রপতি সনে যুধিচির | 
মান্রী-স্ৃতদ্ধণ এখনে! বালক তা"রা 

হইবেনা রণে অগ্রসর । নাহি দিবে 

যুধিষির বুকোদরে করিতে বিরোধ । 

কুরুরাজ এই রণে হ'বেনা সহার, 

ছুর্যোধন প্রাণ সখা অঙ্গদেশ পতি, 

ধরিবেনা অস্ত্র কভু রাধেয় ছুজ্জয় । 

গুরু কিংবা! গুরুপুত্র গান্ধার নন্দন, 
করিবেনা রণ কতু বীর বুহন্বল । 
ছুরিজিয় যাদব বাহিপী, চালাইবে 



আধ্য-ভাক্ ও ৩ 

ভারতের বীর অদ্বিতীয়, রী শ্রেন্ঠ 
পনি কেশব চক্রপাণি । আসিবেন 

রূণে হলধর্ । দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, 

গন্ধর্ব, কিন্নর মিলিয়াছে ভ্বারকায়, 

কেশব পতাকা মূলে, মহা রুদ্র তেজে 

ছশড়িতেছে সিংহনাদ কাপায়ে মেদিনী । 

আসিছেন দেবেক্র আপনি বজপাণি, 
দেব সেনাপতি কুমার পার্বতী সত, 

মতারণে কেশবের হইতে সহায় । 

আসিছেন গঙ্গাধর নিজে চক্দ্রচুড়, 

সাক্ষা্ কালের কাল মহাকাল শিব 

বিশ্বনাশী শুল করে আপনি ভৈরব । 
জরাজীণ বুদ্ধ সামি কি করিব এক 

বিশ্ববজযিনী এই মহা অনীকিনী, 
ছুর্সল স্থবির আমি ভেটিব কেমনে ? 

বিশ্বত্রাস স্বদর্শন, মহাশক্তি হল, 

কেমনে রোধিবে একা শীস্তন্ু তনয় £ 

পতঙ্গ দুর্বল পারেনা ফষোবিতে কভু, 

মাতঙ্গের সনে, ক্ষদ্রতরু শির নাহি 

পরশে গগন ॥। খস্ভোতের কিবা শক্তি 

ম্লান করে মহাশক্তি পএভাকর কর £ 

জাহুবীর তরঙ্গ তাড়নে কোন দূর, 



৪ 

স্থভদ্রা। 

আধ্য-ভারত 

দুরাম্তরে ভেসে যায় হূর্ববল বারণ । 

পতঙ্গের সম ক্ষুদ্র গাঙ্গেয় ভুব্বল, 

কেমনে মথিবে যছু সৈনা-পারাবার ? 
ভেলায় ভরসা নাই ভাসিতে অণ্নবে। 

রখীন্দ্র কেশব সনে কালাস্তক রণে 

ভীক্মের পলিত শির হইবে দলিত। 

পিতামহ ! কোন প্র।ণে ত্যজিব আশ্রিতে 

তাজিব সম্তানে ; তুলে দেব দণ্ডীরাজে 

রাক্ষসের মুখে, প্রাণ ভয়ে নরনাথ 

হইয়। কাতর লয়ে'ছে ম্মরণ মোর, 

করিয়াছে অভাগীরে মাতৃ সম্বোধন ? 

ক্ষত্রকুল মহাধন্ম জাশ্রিতে রক্ষণ, 

আশ্রিতেরে ত্যাগ মহাপাপ ; শুনিয়াছি 

বাস মুখে ; পরকালে অনন্ত নিরয় 
হইকালে মহা নিন্দা, কলঙ্ক অপার । 

মহাকুল যদুকুলে লভিয়া জনম 
জননী জাহ্বী সম মিলিয়।ছে যেবা 

মহাকুল কুরুকুল--ভারত সাগরে, 

নিয়তি যাহার শীথ। ছুই মহাকুলে ; 

পতি যার ধনগ্য়, ভ্রাতা বাস্থদেব, 

পিতামহ অঈম্মদেব শান্তনু তনয়, 

যোড়শ বর্ধায় শিশু মহারথী যার ; 



আধ্য-ভারত ৫ 

হীন আচরণ কভু সাজেন। তাহার, 
পার্িবেনা ত্যজিতে সে আপন সম্ভানে, 
পারিবেনা ত্যজিতে দে আশ্ভ্রিতে কখন, 
যদুকুল স্ৃত! ভদ্র তব কুল বধু, 

পারিবেনা এ কলঙ্ক বহিতে মাথায় । 
মহাকুল কুরুকুল অশক্ত রক্ষিতে 
যদি নিজ কুল মান, কৌরবের তীক্ষ 
অসি, শাণিত কপাণ অশক্ত রক্ষিতে 
যদি আশ্পঞিতে কখন, পাণের মাষার 

করে যদি কুরুপিতা ধশ্ম বিসজ্ভজন, 

ক্ষত্রকুল হিমগিরি গঙ্গার নন্দন, 

ডরে যদি রক্ত চক্ষু দেখি কেশবের, 

যাদবের ভয্ষে কাপে যদি কুরু সিংহাসন ; 

কেশবের সিংহনাদ অসির বক্কারে, 
কাপে যদি ইচ্ছাম্বতুযু ভীক্মদেব আগ, 

ভারতের মহাকুল কুরুকুল যদি, 
অবাধে করিতে পারে ক্ষত্র ধশ্ম ত্যাগ ; 

পিতামহ ! দাও অন্তুমতি ত্যজি প্রাণ 
জাহনবীর জলে, ধুশয়ে যা'ক কুরুকুল 

পাপ। কিংব। দাও অনুমতি কুরুপতি ! 
ধরা দেই কেশবের করে, বন্দী থাকি 

যছুপুরে যাদবের অন্ধ কারাগারে ; 



২৬ 

ভীশঙ্ম | 

আধ্য-ভায়ত 

কেশবের করে দেব সহি নিধ্যাতন। 

কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা ধনপ্তয় প্রিয়া, 

কুরুকুল বধু অভিমন্তযুর জননী, 
অকাতরে পারে দিতে আপনার প্রাণ, 

পারিবেন! দিতে ছুই মহাকুল মান। 
ভদ্র ! 

অনেক চিস্তার শর করিয়াছি স্থির, 
কেশবের সনে রণে নাহিক কল্যাণ ; 

অনর্থক রক্তপাত বুথ কুলক্ষয়, 

আত্মঘাতী হবে এই ক্ষত্রি॥ জগত ; 

বুথ আত্মঘাতী হ'বে মহা কুরুকুল, 

হারাইব কুরুরাজ্য কুরু '্সংহাসন । 

নিশ্চিত মরণ জেনে কোন, যুখজন, 
করিবেক বিষ পান ; করিবে প্রবেশ 

জ্বলস্ত পাবকে ; পশিবে জকুত ভঙ়ে 
সিংহের বিবরে 3 প্রাণ হাতে ক'রে বা*বে 

কালস্তক যম সম ভুঙঙ্গ-_ গহ্বরে £ 

কুরুকুল ভবিষ্যৎ করিয়া বিচার, 

রক্ষিতে কৌরব রাজ্য, কুরু সিংহাসন, 
বাচাইতে কুরুকুল কেশবের হাতে, 

হলাযুধ রোষ হ'তে বাচ'তে হস্তিনা ; 
রক্ষিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ, মণিময় সভা 



অন্ধ্য-ভারত . ও 

পাঠা"য়েছি বিদুরেরে দ্বারক! নগরে ; 

সন্ধিতেতু ; মিষ্ট ভানে তুষিয়া কেশবে, 
অপরাধ মেগে' নিয়ে হলধর পদে । 

পিতামহ ! 

কৌরবের অপমান হর নাই শেষ ; 

এখনো কৌরব শির হয় নাই দলিত। 

পাঠার়েছ সন্ধিহ্েতু তাত বিদ্রেরে, 
এখনো বোঝনি তুমি কুরুকুল পিতা ! 

দান্তিক কেশব সনে সন্ধি অসম্ভব । 

নিশ্চর বিদ্ুর সেথা হইবে লাঞ্ছিত, 

বন্দী হবে পুত্র তব কেশবের করে ; 

পিতামহ ! কুরুকুলে বাড়িবে সম্মান । 

কেন সন্ধি, কেন কুরুকুল মিষ্ট ভাঁষে 

তুষিবে কেশবে ? দণ্তী নৃপবর, কোন, 

অপরাধে অপরাধে পরা ধা বাস্থদেব পদে, 

বিনা দোষে কেন তা'র করে নিধ্যাতন, 

কোন স্বত্থে নিতে চায় আশ্বনী কাড়িয়া ? 

পিতামহ ! সুভদ্রার করেছে লাঞ্চ, 

নিধ্যাতিত করিয়াছে কুল বধু তব, 

বান্ধিতে তাহারে শেষে করেছে প্রয়াস। 

এখনও চাহ সন্ধি, মিত্র ভাবে চাহ 

কেশবের কর ; যে কেশব বান্ধিবারে 



১ আধ্য-ভারত 

পারে কৌরব কুলের লক্ষী স্থতদ্রারে । 

আশ্রিতে রক্ষিতে অশক্ত শাস্তনু স্ৃত ; 

প্রাণ ভয়ে ভীত তুমি কেৌরবের নাথ ! 
ত্যজিছ স্বধশ্ম তুমি কেশবের ভরে । 

পিতানহ ! পাও পুত্রগণ কৃষক্ভক্ত, 
স্বধাইন্ু জনে জনে করিবেন রণ 

ধরিবেনা অক্জ্র ধন্গ্য় ; মহাভীত 

ধম্মরাজ কেশবের ভয়ে ; সহদেব 

নকুল স্মতি, কিশোর বালক দোহে 
পারিবেন সহিবারে কেশবের তেজ, 

নাতি দিবে ধন্মরাজ করিতে বিরোধ । 

ডবে যাক হন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা নগরা, 

চরণ হক মণিময় সভা পাগ্ডবের, 
নিশ্ম.ল হউক কুরু পাণ্ডব নিকর, 

বজাঘাতে ইন্দ্রপ্রস্থ যাক রসাতল, 

স্থদর্শনে খণ্ড খণ্ড হক কুরুপুরী, 

বহুক রক্তের ঢেউ কৌরব নগরে, 

চিরতরে লুপ্ত হক মহাকুরুকুল, 
ধরিবেনা অন্তর কেহ কেশবের ডরে ৷ 

তুলে দেবে পুত্রগণে রাক্ষসের মুখে, 

দেবে কুল মান দেবে ধন্ম বিসজ্জন, 
আশ্রিতে করিয়ে ত্যাগ হইবে নিরয় 



আধ্য-ভারত ২৯ 

গামী, অনস্ত নরকে যাবে কুরুকুল ; 

কেশবের পদরজ ধরিবে মাথায়, 

ধরিবেনা অস্ত্র কেহ প্রাণের মায়ায় । 

ক্ষত্রকুল হিম গিরি কুরুকুল পিতা ; 
করে”ছ কি সমর্থন গঙ্গার নন্দন ! 

ফেরুযোগা আচরণ পুত্রদের তব! 
শান্তনু তনয়! তোমারো পরাণ কাপে 

কেশবের ভয়ে £ পায়ে পড়ি কেশবের 

করিতেছ পিতামহ ! সন্ধির প্রস্তাব, 

অবাধে সহিছ তুমি ভদ্রার লাঞ্চন। ; 
ভরিতেছ প্রাণে তুমি কৌরবের নাথ । 
ডরে নাই বুকোদর, অনিবাধ্য রণ, 

ফিরাও বিছুরে পিতামহ ! সন্ষি নাতি 

হ'বে কভু, ভদ্রার লাঞ্কনাকারী সনে । 

নিদ। যাক চন্দ্রপুরে চক্দরবংশধর, 

বিলাসের স্গপ্পে সব থাকুক বিভোর, 

ছুগ্ধফেন নিভ শয্যা করি আলিঙন, 
অঙ্গনার দ্গিপ্ধ অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, 
কুরুপুরে রম্য হন্মে কৌরব পাগুব, 
নিদ্রা য”ক মহানস্থখে । কুরুকুল পিতা ! 

তুমিও ঘুমাও সুখে স্থবণ পর্যান্কে । 
-চলিলাম যছুপুরে প্রতি বিধানিতে, 



আধ্য-ভারত 

স্থভার অপমান যাদব শোণিতে ॥ 

আশীব্বাদ কর দেব! দাও পদধুলি, 

দ্বৈরথ সমরে আমি বরিব কেশবে, 

বুকোদর গদাঘাতে মরিবে কেশব, 

কিংব। ভীম ফিরিবেন। কুরুপুরে আর ॥ 

শেষ আশীর্বলাদ দেব! শেষ পদধূলি, 

যাহ'বার হবে হবে পরীক্ষা ভীষণ, 

কৃষ্ণলীল। শেষ হবে বুকোদর করে, 

খণ্ড মুণ্ড হবে ভীম কিংবা স্থদর্শনে । 

বুকোর্দর ! জানি আমি অনিবাধ্য রণ, 

কুটিল কেশব সনে সন্ধি অসম্ভব । 

ভেবেছিন্তু মনে, রহিব নিরন্তর আমি, 

যতক্ষণ সসৈন্তেতে না আসে কেশব ; 

কহিবে সকলে, উগ্র কুরুকুল পিতা ₹ 
তাই আমি করিয়াছি সন্ধির প্রস্তাব, 

করিনাই এতক্ষণ. সমর ঘোষণা । 

স্থতদ্রার নিধ্যাতন, স্ুভদ্রার ব্যথা, 

বাজিছে মরমে মোর ; পারিনা সহিতে- 

কৌরবের অপমান যাদবের করে । 
যাও তুমি বকোদর । দ্বারক। নগরে, 

যুদ্ধ হেতু বাস্থদেবে কর মামন্ত্রণ, 

আসেন সসৈন্যে যেন কুরুপুরে তিনি । 



আধ্য-ভারত ৩৬. 

প্রয়োজন নাই কিছু দ্বৈরথ সমরে, 
কুচক্রীী কেশব, তুমি পড়িবে সঙ্কটে । 

কুরু কুল ভীত নয় যাদব প্রতাপে, 

বৃুকোদর ! হলধরে কহিও একথা 

স্থভদ্রার অপমান প্রতি বিধানিতে, 

ধরিবেন অন্তর নিজে গঙ্গার নন্দন, 

চালাবে বাহিণী ভীষণ রক্ষিতে দণ্ডীরে ! 

একটী কৌরব দেহে থাকিতে মস্তক, 
থাকিতে শোণিত বিন্দু কুরু ধমনীতে, 
পারিবেন! চক্রধর নিতে অশ্বিনীরে । 

আপনি বাসব যার্দি আসেন সমরে, 

আসেন সমরে বদি দেব সেনাপতি, 

আসে যদি মহারণে নিজে গঙ্গাধর, 

যুঝিবে তাহার সনে গঙ্গার নন্দন। 
ভীক্ম খণ্ড মুণ্ড নাহি করি অতিক্রম, 

পারিবেন। স্প্শিবারে কেশাগ্র দণ্তীর। 

যাও ভদ্রী অস্তুঃপুরে, চলিলীম আমি 

সাভাইতে কেরৈবের বিশাল বাহিণণ, 

বাজাইয়া রণ ভেরী, প্রলয় বিষাণ। 



৩২ আধ্য-ভারভ 

কপট দ্যুত জ্রীড়ায় সর্বহ্ৃত পাণ্ডবগণ যখন বনে বা 
করিতেছিলেন সেই সময়ে ক্ষমতা মদিরাক্ষিপ্ত রাল্যোন্মত্ত কুরুপ 

দূর্যোধন শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রীগণের কুমন্ত্রা় নিজের সৌভা 

দেখাইয়া ভিক্ষারী, ধনহীন, আশ্রয়বিহীন বনবাসী পা 

গণের ঈর্ষা ও মনোকষ্ট উদ্রেক করণা-ভিলাঁষে মহাড়ম্বরে ব 

ভোজনে গমণ করতঃ গন্ধবর্পতি চিওরসেনের উদ্ভানে শিবি 

স্থাপন করিয়া ক্রীড়। ও মুগয়ায় কালাতিপাত করি; 

থাকেন। অতঃপর উন্মত্ত কৌরব সৈন্য ও সেনাপতিগণ কর্তৃ 

গন্ধব্ব পতির প্রমোদ উদ্ভান নষ্ট হওয়ায় নর গন্ধর্বেবে ভীষ 

যুদ্ধ হয়; কুরুপতি পরাজিত ও সপরিবারে গন্বর্ধ করে বন্দ 
হন। এই সময়ে কুরুরাণী ভান্ুমতী সাহায্য প্রার্থনা করি! 

পাণ্তবদের নিকট দূত প্রেরণ করিলে আততায়ী ছুর্যোধনত 

সাহা) করা কর্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসা করি 

ভ্রাতুত্রয়ের মধ্যে বাক বিতণ্ হয় ও অবশেষে পাণ্ডব জনন 

কুস্তীদেবীর আদেশে তাহার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গন্ধবর্ব পতি 

পরাজিত ও কুরুপতিকে উদ্ধার করেন। বর্তমান প্রব 

ভ্রাতুত্রয়ের মধ্যে কথোপকথন বণিত হইল, ইতিহাসে 

সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা, করিতে সমর্থ হ্ই নাই, ভারতভ 
হিন্দ্রগণ ক্ষমা করিবেন । 

যুধিির [ কহদূত। হস্তিনার সব সমাচার, 
কহ শুমি কুরুপুরী কুশল বারতা । 

জ্যেষ্ঠ তাত অন্ধরাজ আছেন কুশলে, 



ধৃত 

আধ্য-ভারত ৩৩ 

স্থখে আছে পিতামহ গঙ্গার নন্দন, 

কুরুপতি স্থযোধন, ভাই ছুঃশ।সন ? 

আাছেন কুশলে তাত বিদুর স্থমতি ; 

স্বযোধন প্র।ণ সখ! কৌরবের বাহু, 
ভারত বিদিত রথী অঙ্গদেশ পতি, 

শুরু, গুরুপুত্র দহ, মাতুল গান্ধার, 

পুরোবাসা নারীগণ, দেবী পদ্ম বতী, 
পুত্রগণ, কন্যাগণ আচেত কুশলে ? 

আছেত কুশলে দূত ! কৌরব জননী, 
কুশলে আছেত দূত ! কুমার লক্ষণ ? 

ধন্মরাজ ! কুরুপুরে সবারি কুশল, 

অশিব নাশন সদ শিবের কৃপায়, 

নাহিক অশিব কিছু হস্তিনা নগরে। 

কুরুপিত| অন্ধরাজ, ভীক্ম পিতামহ, 

ন্ত্রগুরু দ্রোণাচাধ্য, রথী অশ্বথমা, 

কুশলে আছেন তাত ধাশ্মিক বিদুর । 

স্থথে আছে প্ুরোবাসী পুরোনারীগণ. 

পুত্রগণ, কন্তাগণ, সবারি কুশল । 

মহান্খী প্রজাবুন্দ, হাস্যময়ী ধরা, 

কৌরবের রাজলন্ষনী প্রসন্ন সতত, 

চঞ্চল অচল! সদ। কৌরব পুরীতে। 
সামন্ত ভূপতিগণ অবনত শিরে, 



€5 ৪ 

যধঈির | 

আধ্য-ভাঁরত 

করিতেছে কৌরবের প্রাধান্য স্বীকার, 
শ্পিরের মুকুট রাখি কুরুরাজ পদে, 

প্রদানিছে রাজকর জ্সাগরা ধরা, 

আসমুদ্র হিমালয় হ'য়ে এক তান, 

করিতেছে কৌরবের বিজয় ঘোবণ। | 

গাহি'ছে প্রকৃতি যেন অনস্ত কণ্টেতে, 

যণুনা, জাহুবী সনে কৌরবের জয়। 

চন্্রপুরে অকুশল সম্ভবেনা! কভু 

তইয়াছে অকুশল গন্ধব্রের বনে, 

হে কৌন্তেয়। নিদারুণ বারত। আমার, 

ঘত্ট'ছে অনর্থ ঘোর কর প্রতীকার । 

কি অন্র্থ এই বনে, কিবা অকুশল, 

কি বারত। এত নিদারুণ? অবিলম্বে 

কহ ব্যক্ত করি, শাস্তি পুর্ণ মহাবনে, 

প্রকৃতির ল'লাশ্থলী, প্রমোদ উদ্ভানে, 

কোন্ স্থ।নে জ্বলিয়াছে অশান্তি অনল ? 

শাস্তিমর, পীতিময় এই রম্যোদ্ভানে, 

চির বসন্তের খেনা একানন ভূমে, 

কোন্ স্থানে বহিতেছে বিদ্রোহ পৰন, 

অগ্মি বৃগিঃ ভূমিকম্প হ'তেছে কোথায় ? 

ধন্মরাক্গ ! ভ্রাতা কুরুপতি তব রাজ। হাযোখধন 

এসেছেন তস্থানে বন বিহারেতে, 



আবখ্য-ভাঁরত 

সঙ্গে লয়ে পুরোবাসী পুরোনাবীগণ, 
সঙ্গে ল'য়ে বাজলক্ষমী রাণী ভান্ুমতী । 

কাম্য বনে কেরবের বিশাল বাহিণী, 

রচিয়। অসংখা বাহ, অলংখা শিবির, 

মহা স্থখে করিতেছে বন পধাটন । 

উন্মত্ত কৌবর সৈন্য সেনাপতি গণ, 

প্রমোদ উদ্ভানে পশি' গহ্ধলন পতির, 

করিরাছে দুষ্টুগণ মহাবন নাশ, 

ব্রজু বিনাশে বথা শজ কুর দল্”। 

রখী শ্রেচ্চ চিত্রসেন গন্ধনন ঈম্বর, 

মহান ই কুরুপ্রতি এই ঘটনার, 
অক্রমিছে বদর তেজে কৌরব বাহিণী 

কৌরব পতির সনে গন্ধবব পতির, 

হযেছে ভীবণ রণ আজ কাম্যবনে 

নাচিগছে অদুষ্ট দেবী নিম্ধয় হৃদয়, 
নর গন্ধব্বের রণে জয়ী চিত্রসেন । 

ওই শোন কেৌরবের ঘোর হাহাকার, 

ওই শোন গন্ধর্ের বিজয় উল্লাস ; 

জাতা কুরুপত তব পতিত সঙ্কটে, 

পতি» স্ক্কটে ঘ্বোর কৌরব বাহিণী, 

পতিত সঙ্কটে ঘোর রাণী ভানু মতী, 

পুরোবাসী, পুরোনারী পুত্র কন্তগণ, 



“৬ আধ্য-ভারত 

রথীপতি গন্ধর্রবের তীক্ষ শরজালে, 

ছিন্ন ভিন্ন কৌরবের অজেয় বাহিণী । 

পলাযিত জয়দ্রুথ, মাতুল গান্ধার, 

প্রাণ ভয়ে পলাইছে রী বৃহদ্ধবল, 

রাধেয় মুচ্ছিত রথে, বন্দী কুরুরাঙ্গ, 
বন্দী তব কুললম্ষী রাণী ভান্ুমতা, 

গন্ধবেবর কারাগৃহে কুমার লন্মদণ । 

দ্বিতীয় কৌরব বন্দী ভ্রাত। ছুঃশাসন, 

£বন্দী পুত্র কন্যাগণ কুরু পুতোনারী । 

আসিয়াছি ধশ্মরাজ ! জানা”তে বারতা, 

কৌরবের রাণী ভান্ুমতীর আদেশে, 

আপনার কুল মান রক্ষা কর রাজা ! 

বিপত্তিতে কর রক্ষা ভাই স্থযোধনে, 
ক্ষমা কর ছুঃশাসনে সঙ্কট সময়ে, 

রক্ষা কর ধন্মরাজ ! কুমার লম্মমণে, 

হে কৌন্তেয়! কর রক্ষ! পুরোনারীগণে 
কৌরবের মহারাণী, রাজলক্ষনী তব, 

কাতরে আশ্রয় মাগে চরণে তে'মার, 

এই লও ধশ্ম পুত্র! অশ্রমাথা লিপি, 

স্বহস্তে লিখে'ছে যাহ। রাণী ভানুমতী, 

ধৃতরাষ্টর পুত্র বধূ, ছূর্য্যোধন প্রিরা, 
কৌরবের মহারাণী লক্মমণ জননী । 



যুধিচির | 

জজজ্রন । 

আধ্য-ভারত ৩৭. 

ধনগ্তয় ! এ মুহুর্তে কর লিপি পাঠ, 

দেখ দেখ কি লিখেছে বধু ভান্ুমতন, 

লেহের দুলাল মোর ভাই স্ত্রযোধন, 

পড়িয়া সঙ্কটে বুঝি ম্মরি'ছে আমায় । 
“পুজা ধশ্মরাজ ! বধু ভানুমতী পদে 

মাগিছে আশ্রয়, আশ্রয় ম।গিছে পদে 

কুমার লন্মনণ, আশ্রয় দাগিছে পদে 

পুরোবাসী, পুরোনারী, কুরুবধুগণ । 

ভ্রাতা কুরুপতি তব পতিত সঙ্কটে, 

পতিত সঙ্কটে ঘোর কুরু সৈম্যগণ, 

পতিত সঙ্কটে তব ভাই ছুঃশ।সন। 

পরাজিত কুরুসৈন। গন্ধবেবর রণে. 
বন্দী কুরুকুল রাজ। কুরুকুল রাণী, 

বন্দী শিশু পুত্র তার কুমার লক্ষ্মণ, 
বন্দী কুরুপুরোবাসী পুরোনারীগণ, 

লাঞ্থিতা কৌরব বধু গন্ধরেবর করে । 
রধীপতি চিত্রসেন আজ কাম্য বনে, 

কৌরবের উচ্চ শির করেছ দলিত । 
অভিমান থাকে যদি কুরুরাজ প্রতি, 

ভুলে বাও আজ তাহ। জনুরে।ধে মোর ;. 

ব্থ। দিয়া থাকে প্রাণে যদি কুরুপতি, 

ভুলে" যাও দেখি মোর শিশু পুত্র মুখ, 



আধ্য-ভারত 

থাকে যদি ছুঃখ ব্যথা হৃদয়েতে প্রানি, 

ধু'য়ে ফেল ধ্ন্মারাজ ! বাৎসল; দলিলে, 

দয়া কর কুরুরাজে সঙ্কট সময়ে । 

বংশের দুলাল পুত্র কুমার লক্মনণ, 

আদরে পালিত শত সম্থোগের কোলে, 

কাদিতেছে গন্ধর্ধেধের আন্ধ কারাগারে ; 

বাধের পিগ্ুরে যেন কেশরী শাবক, 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভয়ে হইয়। আস্ফর, 

কাতবে মাগিছে দেব ! আশ্রয় তোমার । 

ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধ, 

লাঞ্চিত গন্ধর্বব করে কুরুকুলোত্ম ! 

রক্ষা বর কুল মান কৌরব সন্তান, 
দয়া কর, ক্ষমা কর কৌরব অধিপে, 

ত্যজ ক্রোধ, তাজ রোধ, ত্যজ ভভিমান । 

ক্ষুদ্র তরঙ্গের মালা অন্থ্পতি বুকে, 

ুন্দ করে পরস্পরে খণ্ড যে সলিল ; 

ভীম ঝঞ্ধাবাতে কিন্তু মিলির আবার, 

তুলিয়া অবর্দ কর অর্বব্দ লঙ্রী, 

রণরঙ্গে মত্ত হয় মরুতের সনে, 

আলোড়িত করি সিন্ধু কপা?য়ে মেদিনী, 

বিশ্ববাসি প্রাণে করি ভীতির জঞ্চার |» 
যাও দূত! 



অ।ধ্য-ভাঁরত ৬৯ 

কুলাঙ্গ'র ছুধ্যোধনে কহ এই কথা, 

অন্পুরোধ, উপরোধ স্ব অকারণ, 

ধরিবেনা শস্ধ কভু পাঁঞ্চব নিকর, 

হইতে সহায় তার গন্ধব্বের রণে। 

রথীদতি চিত্রসেন গন্গরন ঈশ্বর, 

যা'করেছে সমর্থন করে" বৃকোদর । 

ক্ষন দিন ভে বীর “কশরী বুন্পোদর ! 

কুকরাজা দেশে কভু অসি নাই অমি, 
কৌরবের রাজলন্পনশ পাঠা'য়েছে মোরে | 

পাঠ।'য়েছে মোরে প্রতরাষ্ পুত্রবধূ, 
কৌরবের মহারাণী রাণী ভানুমশী ; 

প'ঠা'য়েছে মোরে কৌরবের পুরোনারা, 
ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধু, 

"বঞ্চিত গন্ধব্ব করে কৌরবের শির | 

*ঠায়েছে হোরে এক ছুপ্ধপোষ শিক, 

বংশের ছুলাল তব, ভাবা অধিপতি, 

বন্দী যেবা গর্বের হান্ধ কারাগারে । 

পাঠায়েছে মোরে ক্ত্রিয়ের মহাধশ্ম, 

আশ্রিতে আশ্রয়, আপনার মনুষান্ধ, 

নিজের কন্ব্য জ্ঞান, বিপনে উদ্ধার, 

ক্ষত্রিয়ের কুল ধশ্ম অবলা রক্ষণ, 

ভারতের মহাকুল কুরু কুল মান। 
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ধনপ্জুয় ! বাযুগতি হও অগ্রসর, 

ধশ্মরণে চিত্রসেনে করহ বরণ; 

রক্ষা কর কুরুব্নাজ ভাই স্থষোধনে, 

রক্ষা কর কুল মান ধন্ম সনাতন, 

রক্ষা কর রাজলনম্মমী বধু ভান্ুমতী. 
রক্ষা! কর কুরুবীর ! কুকু বধুগণে, 
রক্ষা কর কুরুপুত্র ! পুত্র লন্মনণেরে, 

রক্ষ। কর ধনপ্তয়া ভাই ছুশাসনে, 

রক্ষা কর কুরুবন্ধু বীর অঙ্গেশ্বরে, 

রক্ষ। কর মহাকুল কুরুকুল মান, 

রক্ষা! কর কুরুপুত্র ! কৌরব সম্তানে। 

যাও তুমি বুকোদর ! গন্ক্বের রণে, 

বান্কনের হওগে সহার । এক প্রাণ, 

এক রক্ত, ছুই ভাই বৌরব পাণ্ডব, 

জান্সুক অঞধ্খিল বিশ্ব, জানুক ভারত । 

জানুক গন্ধকবপতি, রাজা স্থযোধন, 

অসহায় নহে কভু গন্ধের বনে, 

অসহায় নহে কু পাওুপুভ্রগণ | 

পর্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাগুব, 
এক মন, এক প্রাণ ভিন্ন মাত্র কাযা ৷ 

ক্ষমা দিন ধন্মরাজ ! গন্ধর্বব ঈশ্বর, 

অপরাধ করে নাই তব পদে কভু ঃ 
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করে'ছে পাপের দগু,ছুষ্টের দমন । 

অকারণ কেন মোর। করিব বেরোধ, 

অকারণ সাধুজনে নিধ্যাতন রাজ ! 

নহেকি অধন্ম ঘোর, নহে মহাপ:প € 

স্থত্ধে আছি কাম্য বনে ভ্রাতা পঞ্চজন, 

স্ঙ্গে লয়ে পাঞ্চালীরে, বিধবা জননী, 

কোন্ ন্লার্থ সিদ্ধি হেতু কহ ধশ্মরাজ. 

জ্বালাইব দাবানল এই বম্যেোছ্ানে, 
পো/ড়াইব হুতাশনে শাস্তি নিকেতন € 

গন্ধর্ব আশ্রিত মোর! গন্ধনন অতিথি, 

এইকি অতিথি ধন্ম, ধশ্ম নৃ-বর' 
কোন্ প্রয়োজনে দুষ্ট ধারা স্রগণ, 

আসিয়াছে গন্ধবেলর বনে, নাশিয়াছ্ে 

গন্ধবেবর প্রমোদ উদ্ভান ; অকারণ 

কেন ছুরাঢারগণ করেছে বিরোধ £ 

যে মুড আঘাত করে পুচ্ছে ভুজঙ্গের, 

নিশ্চি মরণ তার কে রক্ষিবে তারে ঃ 

আপনি উদয় কাল দংশে যার শিরে, 

পারেনা বাঁচাতে তায় দেব মৃত্যুণ্তয় । 
ছুন্যোধন নহে ভ্রাতা, নহে বন্ধু কু, 

মহাশক্র পাগুবের, বধ্য মোর করে ; 

করেছি প্রতিজ্ঞা আমি কৌরব সভায়, 
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গ্দাঘাতে ভাঙ্গি উরু, পদাঘাঁতে শির. 

কুলাঙ্গার ছধ্যোধনে করিব নিধন । 
ছুঃশাসন বক্ষ চিরি হৃদিপিগ্ড তা'র, 

করিবে চববণ ভীম ; উত্তপু শাণিত, 

করাইবে সান পাঞ্ালীরে । ধন্মরাজ ! 

আটশৈশব নির্যাতন, সেই ক্র,রাচার, 

0স কপট দূত ক্রীড়া, সেই বনবস, 
যমুনায় জলকেলি, ক্রজঙ্গ দংশন, 

বাক্ষসের ভয় সেই একটচক্রাপ্ুুরে, 

সেই যতুগুহ দাহ, পদ বালার 
সেই ঘোর নির্/াতন কৌরন সহ্গার, 

সই অপমান লোম হধণ ভীষণ, 

পুন ত্রয়োদশ বধ ঘোর বনবাস, 

অবশেষে বিনিময়ে সেই সাআাজোর, 

সূচাগ্র মেদিনী নাতি মিলিল ভিক্ষায়। 

ভেলে নাই বুকোদর সে সকল কথা, 

বুকের ভিতর লশরে আগ্েয় ভূধর, 

বসে আছে বুকোদর দিন প্রতীক্ষায়, 
/দখিবারে ভবিষ্যৎ ধশ্দের বিচার । 
ধন্মরাজ ! বুকোদর করিবে না রণ, 
ধরিবে ন। অন্ধ্র কভু রক্ষিতে কৌরবে, 
হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগত, 
অধন্ম্ের পুরস্কার পাপীর চরম । 
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মহাবল গদাপাণি ভাই বুকোদর ! 
এনহে কর্তব্য তব অকারণ ক্রোধ, 

বীরের হৃদয়ে ক্রোধ অযোগ্য সতত । 

ভ্রাত ভাবে চাও তুমি স্বযোধন পানে, 

বাগুসল্য-সলিলে ধৌত কর অভিমান, 
ভ্রাতা তব পতিত বিপদে, বারশ্রেষ্ট ! 

রক্ষা কর সহোদরে ; সঙ্কট সময়ে, 

উৎশৃঙ্খল সহোদরে, পারে না তাজিতে 

সহোদর, বিপদের ঘন ঘটা কালে । 

ত্যজ রোষ, ত্যজ ক্রোধ কীর চড়ামণি ! 

ভূঃলে যাও অভিমান । আদি লোক প্তি! 

মনু, মহষি কশ্যপ, কপিল, নারদ, 
আাদি যুগপালগণ করেছে বিচার 

ক্রোধ সম পাপ নাই আর ; কোটরস্ত 

বহ্ছি সম হৃদয়ের কোমলতা দগ্ধ 

করে ক্রোধ; গুণরাশি করে ভক্মশেষ ; 

মানব দ'নব সাজে ক্রোধের বশেতে, 
ব্রাহ্মণেরে করে ক্রোধ চণ্ডালত্ব দান । 
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলঙ্ষয়, 

ক্রোধ সর্ববনাশী, ক্রোধ অনর্থের মূল । 
ব্রহ্মহত্যা, গুরুহতা?, রাজহত্য। পাপ, 
আত্মহত্যা, শিশুহতা?, জাতি নির্যাতন, 
পিতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, 
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অস্ত্রাঘাত, মুণ্ডপাত, গুগুতহত্যা আর, 

সকল পাপের মূলে ক্রোধ বুকোদর । 

জপ, তপ, সন্যাস ক্রোধীর অকারণ, 

ক্রোধ রোধে ধশ্মপথ স্বর্গের দুয়ার, 
ক্রোধার নাহিক মুক্তি কহিছেন ব্যাস ; 

রাজসুয়, অশ্থমেধ কোটা যন ফল, 
স্বর্দান, ভূমিদান, ধেনুদান আর 
সকল পুহণ্যর ফল অক্রোধেতে শুধু ২ 

অক্রোধীর স্বর্গবাস অনস্ত অক্ষয়, 

বিশ্ব পুজা ক্ষমাশীল নহাধন্ম ক্ষম। | 

ধন্মরাজ ! মুখ বৃকোদর, নাহি বোঝে 
শাস্স বাণী, নাহি মানে খষির বচন! 

কি কহিছে আদি পিতা, মহষি কশ্টঠ প. 

কপিল, নারদ কিব। কহি*ছে তুর্ববাসা।, 
কি কহি'ছে বাস্থদেব, ভগবান ব্যাস, 

জানে না মানে না তাহা কভু বুকোদর । 

এই মাত্র জানি আমি শোন ধন্মরাজ ! 

যেই জন ক্ষমাশীল সেই পায় ক্ষমা, 
যেই জন রাখে ধন্ধম তা'রে ধন্ম রাখি, 

কুলাঙ্গার দুয্যোধন অযোগ্য ক্ষমার । 

বূুকোদর ! 

ক্ষমার রাজ্েতে নাই যেগ্যাযোগা কভু, 
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নাই ধনী, নাই দীন, নাই রাজা প্রজা, 
ছোট বড়, ভেদীভেদ নাই তথা ভাই; 

ক্ষমাবান সমদর্শ, সর্বভাতে করে 
ক্ষম। দান, পাপী, তাপী, ধাশ্মিক স্বজন, 
সুন্দর কি অস্থুন্দর, সগুণ, নিশু ৭, 
সে রাজ্যে সকলি এক সকলি সমান 1 
কধিত হইয়া পুণ্ধী করে শব্য দান, 

মথিত সাগর দেয় অপরবাল কাঞ্চন, 
আহত হইয়া ক্ষীর দান করে ধেলু, 

স্শ্ীতল ছায়া! দয কম্তিত পাদপ। 

ভাল বাসে পুণ্যবানে সবে, কি গৌরব 
তায় বুকোদর ! পাপীকে যে ভালবাসে 
তুলে” লয় কোলে, কেহ করে মুছে” দের 
অশ্রুবিন্দু তার, সেই জন ক্ষমাবান 

সেজন দেবত।, সেই ক্রিম অবতার । 

বস্থমাতা বহে ভার তুলে' লয় পাপ্পী, 
পাপীর পরশে না শুকায় রত্বাকর, 
পুণ্যবতী ভাগীরথী লইয়া! পাপীর 

পাপ, জগত পুজিতা, অমর বন্দিপী, 
শিব শিরোবিহাল্িণী পতিত পাবনা 

সকলেরে দেয় কর দেব দিবাকর, 

পববজনে তোনে শশী কুমুদ রঞ্জন, 



৪৬ 

অন্ন 

আধ্য-ভারত 

বিশ্ব-প্রাণ সমীরণ সর্বস্থানে বয়, 

সকলি পবিত্র হয় পাবক পরশে । 

মু সস্তানেরে জননী না দেয় সপে? 

করাল কৃতান্ত কালে । নিশুণ সম্তানে 

সমধিক স্েহবান হন সদা পিতা । 
ন্েহের দুলাল মোর কনিষ্ঠ সোদর, 

পাপী বলো' স্থযোধনে পারি না ত্যজি ভে,. 

কেমনে তাজিবে তারে তুমি বৃুকোদর, 

সঙ্কট সময়ে তোমা করেছে ম্মরণ 

আধা! 

কহিছেন ভগবান দেবকী নন্দন, 

পরাশর পুত্র ব্যাস কুরুকুল পিত৷ ৮ 
“ক্ষমা ধন্ম মহাধন্ম,” কিন্তু নরনাথ । 

“সর্বদা করিলে ক্ষমা! বাড়ে তা'তে পাপ, 

পাপের প্রশ্রয় দান অবিরাম নম । 

রোধিতে পাপের আোত এ মহী মগ্ডলে,, 

খগ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী জনে, 

ধরা তলে ধন্মরাজ্য করিতে স্থাপন, 

যুগে ষুগে অবতীর্ণ হন ভগবান ।” 

রক্ষিতে ধান্মিক জনে পালিতে বন্থধা, 

স্থদৃড করিতে ধন্ম ধশ্মের আসন, 
পাপী জনে দণ্ড দেয় নরপালগণ, 



বুধষিতির । 

আধ্য-ভার 5 ৪৭ 

হুষ্টেরে শাস্তিয়ে করে শিষ্টের পালন । 

বুঝিতে ন। পারি মআাধ্য ! কেন পাণুগণ, 

ক্ষমিবে কৌরবগণে, পাপের সাকার 

মস্তি অন্ধ ছুর্য্যোধনে, হবে নাকি তাণ্য, 

পাপের প্রশ্রয় দান, সাহাবা পাপের । 

ধনগ্জয় ! ধরাতলে মহাধন্ম ক্ষমা, 
ত্রিয়ের বাহুবল আশ্কিতে রক্ষিতে, 

ক্ষত্রয়ের তরবারি বিপন উদ্ধারে । 

সংসার মরুতে এক বালুকণ। নর, 

এক জল বিন্ব ক্ষুদ্র অনস্ত সলিলে, 

ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু মহা পারাবারে, 

কুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র জ্ঞংন কে তুনি কে আমি, 

করিতে পাপীর দণ্ড. প!পের বিচার, 

তোমার আমার কিবা শক্তি ধণ্ঞরয় ? 

দণ্ড দান, তিরস্কার কিংবা পুরস্কার, 

করিতে আছেন ধাতা মাথার উপর, 
রাজার উপরে রাজ রাজরাজেশ্বর, 

পিতার উপদ্র পিতা পিতা সবাকার, 

সবারি উপরে তিনি সবার ঈশ্বর । 

ধনপ্তয়! নাহিক গৌরব কিছু ত্যাগে, 
নাহিক গৌরব প্রতিশোধে, প্রতি হিংস্! 
অতি নাচ, ছুর্ববলত। মানব প্রাণের, 



৪৯৮" আধ্য-ভারত 

মনুষ্যত্ব মাঝে মাত্র দশুসত্বের লীলা, 

সরল কোমল বুকে দানবীয় ভাব ; 

হিংসার মরুতে নাই শাস্তির মলয়। 

পুরুষের পৌরব ক্ষমায়, ক্ষতিয়ের 
বীরত্ব ক্ষমায়, অনন্দ ক্ষমায়, তৃপ্তি 

কমে, স্বর্গ আত্মদানে, প্রাণ বিনিময়ে 

মহান্থখ । অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ জীবী নর, 

প্রতি শোণিতের বিন্দু প্রত্যেক নিশ্বাসে, 

জড়িত রয়েছে তা'ব মরণের বীজ ; 

একটা কন্টকাঘাত পারেন! সহিতে, 
একটা নিশ্বাস সনে প্রাণ বায়ু ষা'র 
অনস্ত বায়ুতে মিলে" যায়; চির তরে 

ঘুমায় প্রকৃতি শিশু প্রকৃতির কোলে । 

মরণ সিন্কধুর এক তরঙ্গ জীবন, 

পদ্ম পত্রে নদীর সম সতত অস্থির , 
এ সংসার পান্থশালা, অতিথি মানব, 

রঙ্গ মঞ্চে করধুত জড় পুস্তলিকা?, 
ইচ্ছাহশন, শক্তিহীন, সামর্থ বিহীন, 

অজানা শক্তিতে করে ছন্দ অভিনয় । 

[কন হনগ্য়! হিংসা করি পরস্পরে ? 

বিন্দু মাত্র স্বার্থ ত্যাগে, স্বার্থ বিসঙ্জনে, 
স্বর্গ ভূমি হয় ধরা আত্ম বলিদানে ! 
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একটা কথায় তৃপ্ত হয় প্রাণ মন, 
শান্তি পুর্ণ হয় এই তাপদগ্ধ ধরা, 

ংসার-মরুতে বহে শাস্তির সমীর । 

স্নেহ হাস্যে নেচে উঠে প্রাণ, বুক5রা 

প্রাণ ভর। এক আলিঙ্গনে নিবে যায় 

প্রাণের আগুন, ঘুচে; যায় হৃদয়ের 

দূর দুর ভাব, পীষুষ পৃরিত হয় 
সমুদয় ; প্রেম অশ্রসনে ধুয়ে? যায় 

ছুঃখ ব্যথা, মলিনতা, প্রাণের কালিমা । 

কেন তবে নরগণ হিংঅজ জন্ক প্রায়, 

করিবেক রক্তপাত ভিংসি পরম্পরে 

হাহাকারে পুর্ণ করে” সুন্দর সংসার ? 

কেন পাণ্ু পুত্রগণ করিবেনা ক্ষমা, 

নিজ ভাই কুরুপতি রাজ! সুযোধনে, 

কেন রাখিবেন। ধন্ম চন্দ্রবংশধর ৷ 

তুমিত রাখি"ছ ধন্ম, ধন্ম অধিকারি, 

ধশ্ম কেন রাখেন! তোমার ? বার বার 

ছুষ্যোধনে করিয়াছ ক্ষমা, ভেবে £দখ 

ধন্মীরাজ ! কি লভিছ প্রতিদান ভার, 

অত্যাচার, অবিচার, ঘোর নিধ্যাতন, 

অপমান, পদীঘাত, লাঞ্জনা, গঞ্জনা) 

সদ! মরণের ভয়, শমনের ডাক । 



আবধ্য-শভারত 

তাজি রাজা, রাজপাট, ত্যজি র।জপুরী ঃ 
শিরে ধরি জটাজুট ভ্রাত। পঞ্চ জন, 

অনাহার অনিদ্রার গভীর জঙ্গলে, 

বৃক্ষের বাকলে করি তন্ু আচ্ছাদন, 

জ.মতেছি সঙ্গে লরে' বৃদ্ধা জননীরে, 

ভক্ষা অন্নে পুষিতেছি দ্রপদ বালার। 

ছুধ্যোধনে করি ক্ষমা আদেশে তোমার, 

শীরবেতে সহিয়াছি কত পদাঘাত, 
দেখিয়াছি কৌরবের পাপ অভিনয় । 

দেখিরাছে বুকোদর সে ত'গুব লীলা, 

সেই অপমান সেই বেশ আকঙ্ণ, 

সেই ঘোর নি-শভন দ্রপদ বলার, 
কুলাঙ্গার, নরপশ্, ডুঃশাসন করে ! 

“শব সে অত্যাচার পাঞ্চালীর প্রতি, 

রজন্বল! বৌপদীরে দেখাই'ছে উরু, 

রাঁজ সভামাঝে, গুরু জনের সম্মুখে, 

বিবন্ত্রী করিতে ত।রে করি'ছে প্রয়াস। 

ধন্মরাজ ! নীরবে সহিছে বুকোদর, 

সহিয়াছে ধনগ্য় আদেশে তোমার, 

প্রজবলিত অগ্িকুণ্ড চাপিয়া বুকেতে । 

ভালবাস ছুয্যোধনে কর তারে ক্ষম! 

দেখনা কিশে।র ভাই মাড্রি স্ুত ছয়, 
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অনাহারে শীণ দেত, ননীর পুতুল, 

হুঃখের আতপ তাপে যষেতেছে গলিয়া, 

লয়ে'ছে ভিন্ষীর ঝুজি রাজার তনয়, 

মাত পিত হীন ছুই অনাথ ত্রালক ৷ 

ভান্গুমতী ছুঃখে তুমি ছুঃখী ধন্মরাজ ! 

বারেক চহিযা দেখ পার্চালীর এুতি, 

বুশ্ষের বক্ষে করি তন্ড আচ্ছাদন, 

নাভার, সনিদ্রার অপ্ি চল্সানার, 

আ্র্খতৃতচ্েে বনে বান রাজ।র -ন্দনীঃ 

হুভাগোর গাতিঅন্তি জগাদ কুতিতা, 

পাওুবাভ পুত্র বধু বনিতা নানার । 

দেখ জনণশর প্রতি, রাভ'র ছুতিতা, 

বাজার বনিতাঁ, ভারতের মহাবকুল 

কুলদকুল বধু, অনানারে শীণ ছেভঃ 

অন্পিনী বিপল। ছুঃখিনা, জীবনের 

আপরাঙ্ে সতিতঠছে বনবাস ক্রেশ, 

নিরস্তর অশ্জলেো তিতিছে মেদিনী, 

বিশ্বপুজ। তভোজনুতা পাণ্ডব জননী । 
ফ.জ্তানের এুখ পানে চাও ধন্মরাজা ! 

ভারত বিদিত রখী কার্তবীধ্য সম, 

জগতে অমিত তেজা মধ্যম পাগুব, 

অন।হাার অনিজ্রায় জীণ কলেবর, 
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নাই তার ভূজে বল তুলিতে গাশ্তীব। 
আপনার পানে তুমি চাও একবার, 

কস্তরী চন্দনে হ'ত লিপু যেই দেহ, 

ধূলায় ধূসর এবে দেখ ধন্মরাজ ! 

যে শিরে শোভিত তব রাজার মুকুট, 
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ এবে শোতে জটা, 
যে অঙ্গ আবুত হত মহার্থ বসনে, 

বৃক্ষের বাকল করে লজ্জ। নিবারণ, 
আসিত না নিদ্রা তব স্বর্ণ পধাঙ্তে, 

মহা স্থখে ঘুমাইছ তীক্ষ ধার কুশে, 
/সবিত রাজন্যব্গ সতত তোমায়, 

«বে তব স্হচন বন পশুগণ । 

-ক!ন্ ধন্ম কর নাই তুমি ধম্মরাজ! 
যাগ, যজ্ঞ, দান, ধান, অতিথি সকার, 

রাজসুয়, অশ্বমেধ না করেছ কিবা ? 

প্রতিফল তা*র, সব্ববশ্ব হারিয়ে তুমি 

কপট পাশায়, আস্য়ীছ মহাবনে । 

রাজাহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন, 
করিয়াছে ধন্ম তোম। পথের কাঙ্গাল । 

ভুলে'ছ কি ধর্মারাজ ! যতুগুহ দাহ, 
যমুনায় জল কেলি ভুজঙ্গ দ.শন, 

রাক্ষসের ভয় সেই এক চক্রাপুরে, 



যুধিচির । 

আধ্য-ভারত গু. 

পাথশালীর নির্যাতন কৌরব সভায় ? 

তুমিত রাৰিহ ধন্ম ধন্ম নৃপবর ! 

ধন্ম কেন নাহি রাখে তোমা? ক্ষমিয়াছ 

দুধ্যোধনে, দুর্যোধন করে'ছে কি ক্ষমা £ 

বুকে দর ! 

কম্মকর্কা নর, ফলবাতা ভগবান, 

লাভ গণি' কন্ম সদা করে ব্যবলায়ী, 

বণিক বাণিজ্য করে লক্ষনী লাভ হেতু ॥. 

যাগ, যড্, ধশ্ম, কন্ম, ধাম্মিক সুজন, 
করেন। কখন গণি লাভ আপনার । 

মানব জীবনে কন্ম সার; কর্খুরত 

তনস্ত জগত, কম্মরত ভগবান, 

কম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যোগ কহিছেন ব্যাস; 
করিবেক কন্ম নর নিলিপ্ত সদ ই, 
করিবেক যুদ্ধ বোদ্ধা জয পরা ছয, 

করি সম জ্ভান। মানব করম কর্তা ; 

কর কনম্ম ফলাফল সপ্ি তা'র হাতে, 

সকাম বাসনা সদা কর বর জন, 

নিক্ষাম করম নিরবান বুকোদর । 

কোন্ স্বার্থে বুমাত। স্থষ্টি রঙ্গ করে, 

বাস্থুকি বহেন ভার কোন্ ম্বর্থ হেতু, 
জাহ্দবী দিতেছে নীর, কাম ধেনু ক্ষীর, 
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প্রদুতি পীযুষ, পিতা ন্বেহ নিরমল, 
শাস্তিচ্ছায়া বিতরিছে পাদপ নিকর, 

রঙ্গে সাজাইছে পুষ্প, অঙ্গ ধরিত্রীর, 
(কোকিল ঢালিছে স্ুধ।, ফুটেছে কুমুদ, 

হাসিতেছে মুণালিণা, গাঠি'ছে বিহগ, 

বহিতেছে সমীরণ ধার গন্ধ-বহ । 

ডরবায় দলিল সদা, দে ভুত শন, 

শআ্'[স্ত ভরে' গন্ধবহ মেতুর জমার, 

প্র মার্তগু তাপে, তাপে বঙ্থৃন্ধরা, 

স্ুধ।ময় করে বিশ দেব শ্ধাকর, 

আছে কি স্বার্থের রেপগা কম্মেতে কাহার ? 

ছু*দিনের বাস স্থান এ ভব বন, 

ভিংস।-বিষে কেন তারে করি বিবময়, 

ক্ষু* স্বার্থ হেতু কেন করি রক্ত পাত, 

কেন কাদ মন্মঘ-তাঁ মহা কুরুকুল ? 

আয়া! শাস্ত্রে বলে কৃতদ্বতা মহাপাপ, 

শান্ধবের্বর প্রজা মান? গন্গর্ব আশ্রিত, 

যতু গুহ দাহ পরে, গন্ধ ল অধিপ 

দয়া করি দিয়েছে আশ্রয়, নিরা শ্রয় 

জাতা পঞ্চ জনে দরাময় চিত্রসেন, 

স্বখে হাছি কাম্য বনে জননীর সনে, 

পঞ্চ ভ্রা চা, গন্ধব্বের হইয়া অতিথি । 
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তার সনে এই রণ, বিরোধ ভীষণ, 

নহে কি অধন্স ঘোর ধন্ম নৃপবর ? 
ন'হে কুহন্রতা নহে রাজ বিদ্রৌভীতা, 

কাটিৰ আশ্রয় তরু, ছায়া যাহার, 

প'ইয়াছি মহাশান্তি লভে'ছি বিশ্রাম ; 

কেমনে হানিব অস্ত্র গন্ধবেবের শিরে ? 

কাটিব বর্ণ তরু আপনর হাতে, 

মরুভূমে করি বেবা সলিল পিঞিন, 

মৃগ তঞ্চিকায় ভান্ত ভ্রাতা পঞ্চজনে, 

বাঁচাই'ছে পত্রী সহ ছুঃথিনা মায়েরে ? 

যেই গাভী করে দুগ্ধ দান, কোন্ প্রাণে, 

ভুজঙ্গের প্রাক তা'রে করিব দ'শন ? 

কাটিব ভাদন কর তীক্ষ ছুরিকায়, 
যেই করে করে মুখে আহার প্রদ!ন ? 

যে পান্েতে করেশছু ভে!জন, ভাঙ্গিবকি 

সেই পাজ $ পদাঘাঁতে ভঃঙ্গিব মঙ্গল 

ঘট ? এইকি অতিথি ধন্দখদ? কুতচ্দতা, 

আশু র দাতার প্রতি, উপ্কারা জনে, 

প্রতি উপকার ? ধন্মকি অধন্ম্র ইহা 
বুঝিতে অক্ষম হাজত পার্থ ধন্ম রাজ । 
ধনগ্ুয় ! 

ংসার সমস্যা ঘোর পরাক্ষা ভীষণ, 



৫৬ আধ্য-ভারত 

কি কর্তব্য অকর্তব্য বোঝা স্থকঠিন ' 

কহিছেন ব্রহ্মা পুত্র মহষি নারদ, 
কহে প্রাশর খষি, বাস্থদেব, ব্যাস 

“করিবেক লঘুধম্স ত্যাগ বুধগণ, 
ধন্ম শ্রেক্ঠতর সদা করিতে পালন 1” 

রক্ষিতে দশের প্রাণ এক প্রাণ ল'বে 

নরপতি ; রক্ষিতে সমগ্র দেশ, গ্রাম 

তাগ করিবেক রাজ। ; রাজা রক্ষা হেত 

দেশতাগ করিবে ভূপতি ; ত্যঞ্জিবেক 
পুত্র পরিবার, অসংখ্য প্রজার তরে; 

রাজা ত্যাগী হবে রাজা রক্ষিতে বন্ধা ; 

পৃথিবী তাজিবে স্ভূপ ধন্ম রক্ষা হেতু । 
ধন্য শ্রেষ্ঠতর পার্থ! করিতে পালন, 
লঘু ধম্ম তাগ, অকন্ব্য নহে কক, 

কর্তব্য সতত । এই নীতি অন্ুসরি, 

অঙ্গদেশ পতি মহারথী দাতাকর্ণ, 
স্বহস্তে কাটিয়া ছিল৷ তনয়ের শির ; 
মাত হত্যা করে'ছেন বীর ভূৃগুরাম, 

দধিচ দিয়েছে অস্থি দেবতার হিতে, 

মহ।তপা বিশ্ব শ্রধা জ্বলস্ত অনলে, 

আত্ম বলি দিয়াছেন অমর কল্যাণে । 

রক্ষিতে কৌরব মান স্ুযোধন প্রাণ, 



অজ্ভুন। 

আধ্য-ভারত ৫৭ 

রক্ষিতে কৌরব রাজ্য কুরু নিংহাসন, 
রক্ষিতে কৌরন বধু. কুরু শিশু গণে, 
গন্ধল্ন পতির সনে মহ ধন্ম রপ। 

ধন্মরাজ ! ধন্মরণ ? কর্তব্য বিরোধ ? 

রক্তপাত মহাধশ্্ ? নিলিগু যে জন 

সংসারের শ্থখে দুঃখে তার এই কথা ? 

কোন্ প্রয়োজনে ভিক্ষাজীবী বনবাসী 

করিবে বিরোধ ? কেবা তা'র শক্র মিত্র? 

ডবেষা'ক সিংহাসন, মরুক ভূপতি, 

হাস্্ক কাদুক যত লোক সংসারের, 

নাচুক উন্মত্ত করে দিয়ে করতালি, 

ভিক্ষুকের কিবা তাহে', কোন অধিকার, 

আছে তার দেখিবার কি ঘটে সংসারে ? 

চর্ণ হ'ক রাজার প্রাসাদ, পুড়ে যা'ক 

প্রমোদ উদ)ান ; ভাঙ্গিয়া পড়,ক স্তত্ত 

চারু হন্মরাজি ; দেউল প্রাচীর মাল! 

খসে' ধসে” পড়ে যাক; বাড়ব অনলে 

ভক্ম হ'ক নন্দন কানন ; শুক হক 
মানস সরস; সে কেন কহিবে কথা, 
সংগারের উত্থানে পতনে, ভিক্ষুকের 
কিবা আসে যায় ; সংসারের ঘটনার 
শোতে সে কেন ভাসবে মহারাজ ! কিসে 
ধন্ম রণ, দয়া করি কহ দয়াময় 1 



৫৮ 

বুধিষটির ৷ 

আধ্য-ভাঁরত 

সার নীতিতে পার্থ! প্রয়োজন রণ, 
ধবংস নীতি নহে পাপ, পুণ্য ধনঞ্জয় ! 

না হইলে ধ্বংস অনিবার, বিশ্বস্ষ্থি 

হয় আতুঘাতী । আত্মঘাতী হয় জশব 

হয় যদি রুদ্ধ কভু মরণের দ্বার ৷ 

ক্ষুদ্র ওই তৃণ পার্থ! নাহি মরে যদি, 

সাপ্য নাই তণ অনা হইবে উদ্ভব । 

ভাঙ্গিয়া পুরাণ সদা গড়িয়া নুতন, 

নিত্য অভিনব সাজে সাঞ্চা'য়ে সংসার, 

প্রকৃতি জননী কে ইচ্ছা বিধাভার । 

নাশিয়। প্রবল জন দুর্বলে সতন, 

পড়িয়া প্রবলতর অনা কার করে? 

অনন্ত কশেতে জীব কে ধবংসনীতি, 

নহে পাপ, মহাপুণা নীতি বিধাতার। 

শার্দল নাশিয়। দেখ ক্ষুদ্র প্র:ণী যত, 
পড়ি*ছে শীর্দ লাধিক্ কালের কবলে; 
নাশি ওই মহীরুহ তণ ছায়া গত, 

(দখ পার্থ । ধবংসনীতি করেছে সাধন । 

স্থষ্টির শৃষ্ঘল! ভবে করিতে রক্ষণ, 

রক্ষিতে সংসারে সদা শাস্তি দৃঢতর, 
নহে পাপ ধনঞ্জয়! মহাপুণ্য রণ। 

গন্ধবহ মন্দবায়ূ হুর্গন্ধ বহিয়ে, 



কুম্তী। 

আধ্য-ভারত ৫৯ 

হয় যবে কল.বিত স্থমন্দ মলয়, 

রণরঙ্গে প্রভগ্তন আক্রমি তাহারে, 

ফুণ্কারে উড়ায়ে লয় দূর দূরাস্তরে | 
সরসীর রুদ্ধ নার কলুষ পরশে, 

হয় যদি বিষময় পবিত্র সলিল, 

উত্তাল তরঙ্গ মাল। ক্রোধে গরজিয়া, 

শান্ত সরসীর বু করি আলোড়িত, 
মহাঘ।ত প্রতিঘাতে পুলিনের সনে, 

স্পপবিত্র করে তারে করিয়া ধষিত। 

কলঙ্ক পরশে যদি ধাতু মূলাবান, 
মহা ক্রোধে হতাশন দগ্ধ করে তায়। 

মভাপাসে লিপ্ত যবে হয় নরগণ, 

নরপাল, মঙ্গাপাল হয় স্থেচ্ছাচারী, 
উৎশুঙ্খল, কলা'ষত সমাজ জীবন, 

»দ্বোলত হয় সিন্ধু, রণগযী ধরা, 
(ভাঙ্গে? তর দলে” পিশে' রণ প্রভঞ্জন, 
গড়ায় নৃতন বিশ্ব, ভাঙ্গিয়! পুরাণ, 

নূতন সাজেতে আসে নৃতন মানব । 

যুধিষ্ঠির ! শোননি কি বারতা দারুণ 

বজসম, শোননি কি তুমি বুকোদর ? 
“কামা বনে কুরুপতি পতিত সঙ্কটে, 
পরাজিত কুরু সৈন্য গন্ধবেধের রণে। 



আর্্য-ভারত 

লাহ্ছিতা কৌরব রাণী, কুরুকুল বধু, 
অসহায় শিশুগণ আততায়ী করে 1” 

কি ভাবি ধনপ্তয় ! বসি অধোমুখে, 

এখনে ধরনি অস্ত্র কুলাঙগারগণ, 

এখনে নাচেনি রক্ত ধমনী ভিতর, 

সহিতেছ অপমান ওরে ফেরুপাল £ 

কেমনে দেখা'বে মুখ ক্ষত্রিয় সমাজে, 

কোন্ মুখে ফিরে? যা"বে হস্তিনা নগরে ? 

কি কহিবে পিতামহ, কিব। জ্যেষ্ঠতাত, 

কি কহিবে ক্রোণ গুরু,কি কবে বিদুর, 

কি কহিবে গুরুপ্ুুত্র অশ্বথমা রথী, 

কি কবে গান্ধারী দেবী কিবা পদ্মাবতী, 

কি কহিবে ভারতীয় রাজ্য মগুল £ 

“রত্বগর্ভ ভোজস্থুত” কহে কুরুপিতা, 

“বীর প্রসবিনী কুস্তী পাণ্ডুর গৃহিণী,” 
তোরা কিরে সেই রত্ব চন্দ্র বংশধর, 

ভোজ নন্দিনীর কিরে তোরাই নন্দন ? 

কেন নাহি গর্ভে মোর মরিলি সকল, 

কেন বিধি হইলন। গর্ভপাত মোর, 

ফেরুপাল ! কেন তোর! লভিলি জনম, 
ভারতের শ্রেষ্ঠকুল মহাকুরু কুলে, 

ডুবাইতে কৌরবের বিশ্বখ্যাত নাম ? 



কুস্তী। 

আধ্য-ভারত ৬১ 

কুলবধু, কুললম্নী, রাজলন্দনী আর, 

পুত্রগণ, কন্তাগণ, আততায়ী করে, 

লাঞ্ছিত কৌরব পতি, কুরুকুলেশ্বরী, 

দলিত কৌরব শির গন্ধর্ধেধর করে, 
এদৃশ্য দেখিছে হায়! কুরুবংশধর, 
রত্রগর্ভা হ্রোজন্ডত। কুক্তী পুত্রগণ । 

চির শক্র ছুয্যোধন, কর্ণ দুরাচার, 

আশ্রয় প্রদান তা'য় পাপের প্রশ্রয়, 

ভূজঙ্গেরে দুগ্ধ দান বাড়াইতে বিষ, 
এই কি ঙগাদেশ তব পাগুব জননি £ 

আর্ববাচীন ! ছুর্যোধন, চা'য়েনি আশ্রয়, 

আশর চাহেনি কভু অঙ্গ অধিপতি, 

আশ্রয় চাহি'ছে £কীৌরবের রাজলম্ষনী, 

কুরুবধু, কুরুপুত্র কুরুকুলেন্দ্রাণী । 

আশ্রয় চাহি'ছে মহাধন্ম ক্ষত্রিয়ের, 
ভারতের মহাকুল কুরুকুল মান 

আশ্রয় চাহি”ছে মানুষের মনুষ্যত্ব । 
আশ্রয় চাহি'ছে এক ছুগ্ধ পোষ্য শিশু, 

ভারতের কৌরবের ভাবী অধিপতি ; 

রে নর শার্দলগণ ! নাইকি তোদের, 
স্সেহ, দরাঃমায়। কিছু সন্তানের প্রতি ? 

যাও দূত ! কহ গিয়ে কুরুরাণী পদে, 



৬ 

বুধিঠির । 

আধ্য-ভারত 

কাপুরুষ, নপুংসক কুস্তীপু্রগণ, 

ধরিবেনা মন্ত্র কেহ প্রাণের মায়ায়। 

আসিছেন নিজে কুস্তী পাণ্ডর গতিণী, 

ধর। দিতে গন্ধর্কেবেরে কুকুরাণী সনে ; 

জ্বরাজীর্ণ দেহে তা'র নাই হেন বল, 
নাচিবে চামুণ্ডা রূপে সমর প্রাঙ্গণে । 

যে পাপ করেছে কুন্তী ভোজের নন্দিনী, 

গর্ভে ধরে, এই সব শৃগানের পাল, 

উপযুক্ত প্রারশ্চিন্ড করিবে তাহার, 
আততায়ী বরে সহি ঘোর শিখ্যাতন ! 
ধনঞ্জয় : বাযুগতি হও অগ্রসর, 

বুকোদর ! ফাল্গুনের তওগে স্হার, 

রাজ সম্মানেতে বদি রাজা স্থযোধনে, 

চতুরঙ্গে হাস্তনার না করে রণ, 

শরাঁনলে শোড়াইবে গন্ধবেবর পুরণ, 

চর্ণ করে ফেলে দেবে হেম সিংহাসন ; 

গর্বের খণ্ড মুণ্ড দিবে উপহার, 

হন্তিনার কুরু পিতা ভীক্মদেব পদে । 



মিত্র লাভ। 
একদা অবোৌধ্যাধিন অজপুত্র দশরথ পুত্র পুত্রবধুগণ 

সমভ্িব্যাহারে কাঞ্চনমর রথে আরোহণ পূর্বক চগ্ডাল নগর 

মতিক্রন কর্রিতেছিলেন, সেই সময়ে পুণ্যাতা। রামভক্ত 

'চগ্ডাল দি গুক রামচন্দ্রকে দেখাইবার জগ্ত ও চণ্ডাল নগরে 
'আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অযোধ্যাপতিকে সনিবন্ধ অনুরোধ 

করেন। মহারাজ দশরথ তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য ও তাহার 
প্রতি বক্ষ প্রদর্শন করিলে জাতক্রোধ চণ্ডানরাজ রঘুরাজকে 

আক্রমণ করেন। অতঃপর দ্বিতীর যুগ।বতার রঘুকুলধরন্ধর 
প্রভু রামচন্দ্র চণ্ডাল দিকে মিষ্ট ভাষে তুই ও বঞ্চুভাবে সপ্রেম 
গালিঙ্গন প্রদান করেন । সৌজন্যমুদ্ধ চগ্ডাল পতিও উত্থিত 
কূপাণ রামপদে সংস্থ'পিত করিরা আমরণ অনুগত হইবেন 

বলিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। চগ্ডালের সঙ্গে মিত্রত। শিশুরাম 

ঢচরিতের চরমো্ক+ ব্মান প্রবন্ধে বর্ণিত হইল। পিতৃসতা 

রক্ষ, হেতু বন গমনকালে প্রভু সপরিবারে এই চণ্ডালের আহিথা 
গ্রহণ করেন; চগ্ডাল পতিও ভরতের সসৈন্ে আগমন বৃত্তাস্ত 

অবগত হইয়া এই ভাবে আপনার পৈন্য ও সেনাপতিদের 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন 2 

“ঘগ্ভপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা, 

ভাল মতে কর সবে ভরতের পৃজ]। 



৬৪ আধ্য-ভারত 

ভরত আসিয়া থাকে শত্রু ভাবে যদ্দি, 

ভরতের ঠাট কাটি বহাইবে নদী |” 

ইতিহাসের ভায়ায় অঙ্কিত; মহাকাব্য রামায়ণের 

শআযোধ্যাকাণড জ্রষ্টব্য | 

হটহক । তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ তুমি তিঠছে সারথি ! 
ক্ষণেক বিলম্ব কর রাখ লন্মরোধ ; 

ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ দেব রঘুকুল চড়া, 
অতুজ্জ্বল রত্ব দেব ইক্ষাাকুর কুলে, 
মহা যশ। দশরথ অযোধ্যা অধিপ, 

নৃপকুল প্রভাকর রাজ রাজেশ্বর, 

সুধাকুল সুরধাদেব তানের নন্দন, 

বারেক দেখাও রামে দেখাও লন্মঘমণে | 

দেখাও জগত মাতা জনক বাজায়, 

সীতারূপে অবতীর্ণ রমা মহা-তলে, 

জগতের লন্মমী রঘুকুললম্ষমী তব, 

দেখাও মায়েরে দেব বঘুকুল রাজা, 

দেখাও চগ্ডাাল রাজে রথুকুল বধূ! 

দেখাও গুহকে দেব বিদেহ ন্দিনি। 

পুর্ণ ব্রহ্ম রামচন্দ্র গোলক বিহারী, 
নব নটবর রাম নবঘন শ্যাম, 

নব দুর্ববাদল রূপ ভূবন মোহন, 

বিশ্ব পতি রঘুপতি ! সন্তান তোমার ; 



আব্য-ভারত ৬৫ 

খণ্ডিতে ধরার লার দণ্ডি পাপী জনে, 

পবিতিতে ধরাধাম গোলকের পতি, 

স্থাপন করিতে ধন্ম ধন্মর।জ্য ভবে, 

হুষ্টেরে করিয়া নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে, 

ব্রহ্মণ পে অবতীর্ণ জগত কারণ, 
নরন্পে রঘুরাদ কুলে নারারণ। 

দেখাও আযোখ্যানাধ সম্ভতনে তোমার, 

দেখাও কৌশল্যাপতি “কীশলানন্দনে, 

দশরথ দাশরথি দেখাও চগ্াালে ; 

ঘুচে' যা'ক জন্মাঞজ্জিত মহাপ!?প মোর, 

শিরে ধরি র:ঘনের পুণ্য পদরজ, 
খবগ্ডিয়া চগ্ডান জন্ম লভি উচ্চ গতি । 

দয়াময় রঘুপতি ! দয়া কর দাসে, 

রঘুরাজগ ! কর দরা চণ্ডাল রাজারে, 

হে আধ্য ! করুণা করি অনাধ্য শুহকে, 

আতিথ্য গ্রহণ কর চণ্ডালের পুরে, 

দাদ পদ্ধে দাও স্থান পাপী চণ্ডালেরে। 

করযোড়ে অনুরোধ করি. রঘুঝ্নাথ ! 
কৃপা কর চগ্ডালেরে হে কৃপা নিধান, 
লও পুজ। বিশ্বপূজ্য রাজা দশরথ .! 
করহ প্রসাদ দান চণ্ডাল পতিরে, ঃ 
করহ পবিত্র দেব পুণ্য পদ রজে, 
গুহকের সিংহাসন চগ্ডালের পুরী । 



১১ আধ্য-ভারত 

“ভক্তি-ডোরে বান্ধা সদ ভক্তির ভাজন,» 

ত্য যদি শান্ত্রবাণী প্রভূ রঘুনাথ ! 

চরণেতে দাও স্থান চগ্ডাল পতিরে, 
বিশ্বপুজ্য | লও পুঙ্গা ভক্ত গুহকের, 

জন্মাঞ্ধিত বহু পুণা, বহু সাধশায়, 
পাইয়াছি দরশন করো'ন। নিরাশ । 
সরে'যা, সরে'যা, ওরে অস্পৃশ্য চণ্ডাল ! 

দুর হরে, দূর হরে, ঘ্বণিত অশৌচ, 
পথ ছাড়, পথ ছাড় কলুষ পঙ্ষিল, 

করিস্না, করিস্ন। মূ পদ পরশন। 

করিয়াছি স্নান সন্ধ্য। প্রভাত সময়ে, 
করিরাছি পুজ1 পাঠ অঙ্গাব গাহন, 
পুণা যোগে গঙ্গা স্নান করিয়াছি সবে, 
হফে'ছি পবিত্র মোরা নর্থ দরশনে । 

চণ্ডাল অন্দৌঠ তুই অপবিত্র সদ, 
নীচ, হীন, হেয়, ঘ্বণ্য মহাপাপী তোরা ; 

চণ্ডালের দরশনে কলুষ পরশে, 

আত্মা হয় পাপময় কার্ষে. বিদ্ব ঘটে, 
চগণ্ডালের দরশন কুলক্ষণ সদা, 

পরশনে হীন গতি প্রাপ্ত হয় নর, 

অনস্ত নিরয় অস্তে, আত্মা অধোগামী, 
চগ্ডালের সাহচধ্যে হয় অনুক্ষণ । 



আধ্্য-ভারত 

নৃপকূল রত্ব শ্রেঠ অযোধ্যা অধিপ, 
পুণ্যবান, রাজধবি, রঘুকুল রাজা, 

রাজ রাজেশ্বর মহারাজ দশরথ, 

রবিকুল রবি দেব ক্ষব্রকুল চূড়া, 

ক্ষিতি তলে মহাযশ। অঙ্গের নন্দন, 

নীচকুলে জন্ম মোর জাতিতে চগ্ডাল, 

অসভ্য বব্বর অমি ঘ্বণেত সবার, 

পাপী নই, হীন নই, নহি কলুষিত, 

অস্পশ্য, অশৌচ আমি নহি কদাচন। 

করি নাই এ জীবনে কুকশ্ব কৰন, 

কুবাকা আনি'নি মুখে কমু কোন দিন, 

প্রাণে মোর নাই পাপ নাহিক কালিমা , 

সরল, অপঙক্ষপ।তী আমি চিরদিন, 

নাহ আশি মিথ্যাবাদী, দ'রু কাপুরুষ 

নহি আমি রিপুসেকী ইন্দ্রিয় বিলাসী 

সংদারের রঙ্গ! ফুলে মুন্ধ আমি ন'ই। 

জন্মেছি চণ্ডাল কুলে রঘুকুল পতি ! 

জন্ম, মৃত্যু, নহে কভু আরত্ব নরের, 

খণ্ডাইতে কম্দ্বলিপি শক্তি নাই কা"র.। 

পুরুষের পরিচয় পৌরষে তাহার, 
আত্মার উৎকর্ষ মাত্র উন্নতি নরের, 

পবিত্র চরিত্র মাত্র নারার সম্পদ, 



আধ্য-ভারত 

ভীবের শিবন্ধ লাল চরিতাধ্তায়। 

মানষের সার ধন মন্ব্য্থ তার, 

নহে জাতি, নহে কুল, বংশের গরিমা, 

নহে ধন, মান, নহে স্ুক্ূপ যৌবন, 

মদন মোহন নয় কান্তি মনোহর ; 

একটা তরঙ্গাঘাতে ভেসে যায় যাহা, 

চু হয় সংসারের এক ঝঞ্জাবাতে । 

সে রাজ্যেতে নাই জাতি উচ্চ নীচ কভু, 
নাই ছোট বড় নাই স্থন্ধপ কুব্ধপ, 

নাউ ধনী, দীন নাই, নাই রাজা প্রজা, 
অভিন্ন সৃত্রার চক্ষে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল। 

চণ্ডালের পতি আমি অনার্ধোর রাজা, 

বালু বলে শাসিতেছি অখণ্ড বস্থধা ; 

দেব, ছিজে ভক্তিমান পুণ্য কন্মে রত, 

অতিথি বসল আমি শোন রঘুপতি । 

শৌধ্যে, বাধ্য, বাহুবলে, উন্দ্রিয় শাসনে, 
প্রজা রঞ্জনেতে, রাজ্যে শৃঙ্খলা সাধনে, 

রাজনীতি, রণনীতি ধন্মনীতি জ্ঞানে, 

ব্রন্মচব্যে, সংবমেতে, আত্ম দমনেতে, 

ক্ষত্র হ'তে কোন মতে নহি আমি হীন । 
আসি'ছ চণ্ডাল পুরে অযোধ্যার নাথ ! 
পবিব্রিছ পদরজে চণ্ডাল নগর, 



দশরথ । 

আধ্য-ভারত 

দয়া করি দয়াময় আতিথ্য গ্রহণ, 

করহ চণ্ডাল গৃহে হে রাঘব চূড়া । 

অনুকম্প! কর দেব চগ্ডালের প্রতি, 

করহ প্রসাদ দান চণ্ডাল পতিরে, 

রঘুরাজ ! কর কৃপা চণ্ডাল রাজান্বে, 

হে আধ্য করুণা কর অনার্ধা গুহকে,' 

রঘুকুল ইন্দ্র লও চগণ্ডালের পুজা, 

গুঁহকেরে পদধূলি দ1ও রঘুনাথ । 

এত অতঙ্ক!র তোর ওরে ঘৃণা পঙ্, 

এত উচ্চ আশ। তোর ওরে নরাধম ! 

চাতিস ধরিতে চাদে রে ক্ষুদ্র বামন, 

বাসন! ল্বিতে গিরি বিকলাঙ্গ হ'য়ে 

আদিত্য ধরিতে ঢাস্ রে ক্ষুদ্র খগ্যোত, 

নাসা হীন আশা তোর অব'স গ্রহণে । 

জাতিতে চণ্ডাল তুই হীন ছুরাচার, 
নীচ, চেয়, ছবণা তুই তশোচ সতত, 

অপত্চিত্র মহ!পাপী ইতর অধম, 

জন্মোহিস্ হীন কুল তস-য বর্বর, 

আধ্যের অস্পম্য তুঈ অনাধ্য পামর, 
কলুধিত হয় গঙ্গা পরশনে তোর, 

দূরশনে প্রাণে হয় পাপের সার । 

চাহিস্ অতিথি ভাবে অযোধা। পতিরে, 



পু 

সহক। 

আধ্য-ভারত 

মিত্র ভাবে চাস্ তুই রাজা দশরথে, 
ক্ষত্রে সাহচর্ধ্য চাস্ হইয়৷ চগণ্ডাল। 

সরে'যা? সরে'যা মুঢ় ! ক্ষত্রিয় কৃপাণ, 
নাহি হয় কলঙ্কিত চণ্ডাল শোণিতে ; 

তন্যথায় এতক্ষণ রাজা দশরথ, 
বন্য পশু প্রায় তোরে করিত নিধন । 

রে দাণ্ডিক, অজপুত্র রাজা দশরথ ! 
এত গর্ব, এত দর্প, এত অহঙ্কার, 

মানুষের প্রতি মূ এত স্বণা তোর ; 
অনাধ্য মানুষ নয় আব্যই মানুষ, 

চণ্ডাল মনুষ্য নয় ক্ষত্রিয় দেবতা, 

কা'র কাছে শিখেছিস্ এই ধন্ম নীতি ? 
অসভ্য বব্ধর তুই নরকুল গ্লানি, 
চণ্ডালেরে দ্ৃণ্য তুই ন্ত্র কুলাঙ্গার, 
রঘুকুল কালি তুই তজের নন্দন । 

পুত্র পুত্রবধূ সহ চণ্ডালের পুরে, 

পড়িলি সঙ্কটে ঘোর দাস্তিক স্থবির; 

কাল পুর্ণ অজপুত্র এত দিনে তোর, 

গুহক শমন দেখ দাড়াইয়া শিরে, 

আজ তোর শেষ দিণ, নাই অব্যাহতি, 

পড়ে'ছিস্ রখঘুনাথ ! রাক্ষসের হাতে? । 

রঞ্রিত হইবে আজ চগ্ডাল কৃপাণ, 



আধ্য-ভারত খ্১ 

চণ্ডল অধম তুই উষ্ণ রক্তে তোর; 
চণ্ডাল গতির করে তুই রঘুপতি ! 

হইবি দলিত আজ চগ্ডাল নগরে, 
স্বহস্তে চণ্ডাল পতি আপনি গুহক, 

উপাড়িবে রঘুনাথ ! হৃদিপিণ্ড তোর । 

“নরহত্যা মহাপাপ,” শাস্ত্রের বচন, 

তোরে হত্যা মহাপুণ্য নরপশড তুই; 
তোর সম পাতকীর ভার বশ্থমাতা' 

বহি অশক্ত সদ। রঘু কুলাঙ্গার । 

স্তব্ধ হরে বন্য পশ্খ ঘ্বণিত অশৌচ, 
মরিলি বর্বর তুই লক্ষণের করে, 

মুক্ত হ'ল আজ তোর চগ্ডাল জনম । 

ভুলে'ছিস্ রে অনার্ধা রখু কুলেশ্বরে, 
করে"ছিস, প্রতিঘাত পুচ্ছে ভুজঙ্গের, 
নিদ্রিত কেশরী কেশ করি আকর্ষণ, 

করে'ছিস জাগরিত কালাস্তক যমে। 

কে' রক্ষিবে তোরে মুঢ় ! কেবা আছে স্যোর, 

এই দেখ যুণ্ড তোর লোটায় ধরায় । 

সংবর, সংবর, তুমি সংবর লন্মনণ ! 

ক্ষম। কর রঘুরাঙ্জে চণ্ডাল অধিপ, 

ক্ষমা কর পুণ্যবান বালক লম্মমণে । 

এস বন্ধু, এস সখ। দাও আলিঙ্গন ! 

৮ জজ 



প্ 

প্ীসৃক | 

আধ্য-ভারত 

রঘু কুল বন্ধু তুমি জানুক সংসার, 

জানুক অযোধ্য। রাম চগ্ডালের সখা । 

রঘুপতি, রঘুপুত্র, রঘু পরিবার, 
ধন্য হ'ল পুন্যবান আতিথো তোমার | 

সকল মানুষ এক আ' ব্রহ্ম চণ্ডাল, 

এক হ'তে আসিয়াছে একে মিলে” যাবে, 

মিলে যায় জলবিন্ব মহাজলে যথা । 

ব্রাঙ্গণের বুকে' আর চগ্ডালের বুকে 

রামের বক্ষেতে জার বক্ষে গুহকের, 

বসে' আছে এক আদি বিরাট পুরুষ, 

ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল ভেদ তাঁ”র চক্ষে নাই । 

রঘুপুত্র, রঘুরত্র, রঘুকুল মণি, 

অজরাজ স্ত্বত স্ুত কৌশল্যা নন্দন, 
রমানাথ, রমাকান্ত, গোলক বিহারি, 

বিশ্বনাথ, সীশ্রানাথ, বিশ্বভারহারি, 

মররূপী, বলুন্ধপি, পতিত পাবন, 
বান্ধিলে চগ্ডালে আজ প্রেম পাশে রাম, 

গুহকে করিলে দয়া প্রভু ভগবান। 

পাও বর হে অমর, চগ্ু!ল গুহক 

জন্মে জন্মে পার যেন ও চরণে স্থান 

গশুহকের মনোগ্রাণ, আত্মা গুহকের, 

যুগে যুগে নত হক রাজীব চরণে | 



বাম । 

আধ্য-ভারত ৭ 

করিন্ু প্রতিজ্ঞ্ঞ। রাম অশ্ঠি সাক্ষ্য করি, 

আজ হ'তে হইলাম অন্ুগত তব ; 

চগ্ডালের ভূজে প্রভু চণ্ডালের অসি. 

কাটিবে চণ্ডাল শির রথু রাজা দেশে, 
চগুালের তীক্ষ শর, চগ্ডাল কৃপাণ, 

পশিবে চগ্ডাল বক্ষে আজ্ঞা কর যদি। 

রদ্বুমিত্র, রঘুবন্ধু, রাঘবের সথা ! 

পুণ্যবান, রাম ভক্ত রাম ময় প্রাণ, 

লও বর প্রাণ সথ্! চগ্ডালের পতি ! 

জন্মে জন্মে পাবে দেখ। মহ! পুণ্যবান, 
যুগে যুগে সখা সূত্রে বান্ধিবে আমায় । 

হইবে স্থবল তুমি কৃ অবভ্ভারে, 

আমি হ'ব বনমালী ব্নমাল। গলে ; 

কলিতে হইবে ভুমি ভক্ত হরিদাস, 
আমি হ'ব নিত্যানন্দ প্রেমে আত্মহারা । 

পম পপ লা পাপ ০০ 



মি]. আধ্য-ভারত 

অন্তিম শয্য1। 

লঙ্কাধিপতি রাজা! দশানন পঞ্চবটা বনে জগতজনন' 
রাঘব ঘরণীকে হরণ করিবার সময়ে রঘুরাজ প্রাণসখা৷ খগেন্ত 
অরুণপুতর জটায়ু তাহার গতিরোধ করতঃ তাহার সঙ্গে ঘোরত। 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, রাবণের খড়গাঘাতে বাসব পীড়িত মৈনাৰ 

ভূধর প্রায় ছিন্ন পক্ষে ধরাতলে পতিত হন। ঃপর 

সীতান্বেষণ তশপর সীতাপ্রাণ সীতানাথ পঞ্চবটা বনে সৌমিত্র 

ঝআতার সনে অস্তিম শয্যাশায়ী.খগপতির দেখা পান ও তাহাদের 

মধ্যে এই প্রবন্ধ বর্ণনান্ুরপ কথোপকথন হয়। ঘটন 

এতিহাসিক বটে তবে আমার অনিপুণ তুলিকায় অতি রঞ্জিত। 
লক্ষণ । রাঘবেন্দ্র! এতক্ষণে পেয়েছি সন্ধান, 

আধ্যলক্ষনী সীতা আর নাই এ ধরায়; 

আর কেন বৃথা শ্রম, বৃথা পর্যটন, 

বনে বনে কেন আর বৃথা অদ্বেষণ ? 

ওই দেখ রক্ষ এক, রক্ত কলেবর, 
লোহিত বিশাল বপু; লোহে জানকীর, 

সীতার তক্ষক এই ছুষ্ট নিশাচর । 

সীতানাথ ! বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন ; 

ঘুচাই সীতার শোক রাক্ষস শোণিতে 

রক্ষ রক্তে করি এস সীতার তর্পণ। 



রাম। 

লন্মনণ | 

আঁর্যয-ভারত ৫ 

লক্ষণ ! নিশ্চয় না জানি কিছু, না করি 

বিচার ন্যায় অন্যায়, সত্যাসত্য নাহি 

করি অন্বেষণ, রক্তপাত মহ পাপ; 

নহে বীর ধন্ম কভু, ধন্ম ক্ষত্রিয়ের | 

কর অন্বেষণ ভাই ! স্থধাও রাক্ষসে, 

কেবা সেই, লও পরিচয় ; স্থবিশাল 

দেহ তা'র, কা'র লোহে” করেছে লোহিত ॥ 

সত্য কি সে নিশাচর সীতার ভক্ষক, 

সত্য কি তাহার পুর্ণ হইয়াছে কাল, 

সত্য কি সে বধা বীর সৌমিত্রীর করে। 

কে তোমরা ছুই শিশু ? বূপ মনোহর, 

বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, শিরে দীর্ঘ জটা, 
করে ভীম খরশান, স্ৃতীক্ষ কাশ্মক, 

তোমর! কি বনদেব, কিংবা বনমালশ, 

আসিয়াছ ব্যাধ বেশে প্রসাদিতে মোরে $ 

জীবনের মহা সন্ধ্যা, অস্তিম সময়, 

কণ্ঠ আগ্রে প্রাণ মোর, জড়িত রসনা, 

অবশ বিশাল দেহ, ইন্দ্রির বিকল, 

দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি যেতেছে মিলিয়া 3 
ছিন্ন সংসারের মায়া জীবন বন্ধন । 

আমরা তোমার যম ছুষ্ট নিশাচর ! 

করহ স্মরণ তুমি ইষ্ট দেবে তব, 



৭৬ আধ্য-ভারত 

এ মুহুর্তে ঘুচে যাবে যন্ত্রণা তোমার, 

এখনি ফুরা'বে তব সংসারের খেল । 

লীল। শেষ, খেলা শেষ, শেষ তব দিন, 

তোমার নিয়তি পুর্ণ; জীবন নাট্যের 
এখনি হইবে শেষ যবনিক। পাত। 
যম! যম! আহা কিবা প্রিয় নাম ; কিব! 

মধুময়; মরি মরি কি সুন্দর; রূপ 

মনোহর ! কি পরাণ মাতোয়ার। ; যম ! 

কি পবিত্র, কিব। প্রেমময় । যম তুমি 
এস বন্ধো, এস সখা, এস প্রিয়তম, 

এস আর্ধা, এস পুজা, এস হে সুন্দর, 

এস এস প্রাণ প্রির আরাধা আমার, 

বসে' আছি প্রতীক্ষার বহুদিন হ'তে । 

তপ্ত সাধ, তৃপ্ত আশা, পুর্ণ মোর দিন, 

কেটে দাও দয়াময় জীবন বন্ধন; 

ছিন্ন কর প্রেমমর মানার নিগড়, 

চল প্রির! আগে আগে পথ দেখাইয়া 

পঞ্চবটী বনঢচর সহচর গণ ! 

ংসার বন্ধন ছিন্ন করহ বিদায়, 

রাখিও বৃদ্ধের সবে এক অনুরোধ 2: 

অজপুত্র দশরথ অযোধ্যার পতি, 

পুত্র তা'র রামচন্দ্র আসিয়াছে বনে, 



ঠে ভ্শব্য-শ্রার আ 

জনক তনয় সঙ্গ, সৌমী লন্নণ, 
পিতৃ সতা রক্ষা হেতু রঘু কুলমণি ; 
উচ্চ কে কহ রামে করিয়া চীকার, 
জনক নন্দিনী সীতা হরি'ছে ব্াবণ ; 

বৈদেহী করে'ছে চুরি লঙ্কা অধিকারী । 
হে আকাশ ! বজনাদে কহ রাঘবেরে, 

দশশানন হরিয়ীছে জানকী তোমার । 

সমীরণ ! ঝক্াবাতে কহ বঘুনাথে, 

মিথিলা পির কন্যা বক্ষ কারাগারে ॥ 

কহ বন্য পশ্$, পক্ষী প্রলয় চীশুকারে, 

পোৌলস্ত্যের বান্ধিযাছে বসু কুল বধু। 
কহ বুক্ষ, লতা, কহ কহ মহশধর, 

দশরণথ পুত্র বধু রাবণের পুরে । 

বিন্ধান্থতা গোদাবরী কহ কলকলে, 
লক্ষেশের রথে তুমি দেখিয়াছ সীতা! ! 

কহ মাত? বস্থক্গর। কপি” ভূকশ্পনে, 
লাগি তনয়! তব বাক্ষসের করে । 

কহ অস্কুপতি তুমি প্রলয় গঙ্জনে 2 
জগত জননী বন্দী অশোক কাননে £ 

ডুবে যাও বরসাতলে বন পঞ্চলটা, 

নারী নিধ্যাতন হয় তব বক্ষ পর ; 

শ্বলে যাও, পুড়ে বাঁও, ভক্ম হও তুমি, 



ণ৮ আব্য-ভারত 

দাবানলে, বজানলে অশনি সম্পাতে, 

তোমার কোড়েতে হর মায়ের লাঞ্চন। ! 

মুদ আখি চির তরে দেব দিবাকর ! 

কলঙ্কিত ওই মুখ দেখাওন! কারে, 

লুকাও আপনা তুমি বারিদের কোলে, 

রাক্ষসের করে বন্ধী কুল বধু তব । 

প্রশয়ের মুন্তি ধর সহজ কিরণ ! 

স্যার্টি নস্ট কর দেব! অগ্নি বরবণে ; 

অথবা আবর মুখ জন্মের মতন, 

উদয় অচলে তুনি আমিওন! আর । 
কে আপনি বীরবর ! মর কি অমর, 

দেহ সতা পরিচয় করোনা বঞ্চনা, 

আমি রঘু কুন্াঙ্গার হতভাগ্য রাম, 
কাদিতেছি বনে বনে জানকীর শোকে 1 

এই মে কিশোর ভাই লক্ষন অমার, 

ক্ষমা কর সৌমিত্রীরে বীর চূড়া মণি ! 

দয়! কর বীরষভ ! দশরথাত্মজে, 

করুণার সিন্ধু ক্ষম রঘু রাজ স্থুতে, 

কৃপা দৃষ্টে চাও দেব! কোৌশল্যা নন্দনে, 
পুণ্যবান। ক্ষম তুমি ভিখারী রাঘবে, 
করুণা করিয়া ক্ষম বনবাসী রামে। 

রঘুকুল রত্বোত্তম দশরথ স্থৃত, 



আধ্য-ভারত শব ৯. 

কৌশলা। নন্দন রাম রবিকুল ববি, 
সুধ,কুল সুধ্য রাম পতিত পাবন ! 

আলিঙ্গন দাও পুত্র! এস “মার বুকে, 
জুড়াও তাপিত প্রাণ ন্সেহ পরশনে । 

নহি তামি নেশাচর জন্ম দ্বিজকুলে, 

খগেত্র আরুণ পুত্র জাতিতে খেচর, 

গড়,রের ভ্রাতুস্পুত্র, সম্পতি সোদর ॥ 
প্ুণ্যবান রঘুপতি জের নন্দন, 

পিতা! দশরথ তব বালা সখা মোব্র । 
প্রথম জীবনে আমি রছুরাজ পুরে, 

প্রাণে প্রাণে মিলে'ছিন্ু দশরথ সনে £ 

অজের নন্দন মার অরুণ নন্দন, 

এক আপ্রাণ, এক আত্মা, ভিন্ন মাত্র কাযা £ 

দক্ষিণ হস্ডের মত আমি চিরদিন, 

দর্বব কাব্যে সহায়তা করে"ছি সখার ; 

তব পিতৃ আদেশেতে যৌবন জশবনে, 
করিয়।ছি বন্ছু রণ. বহুরক্ক পাত ; 

হৃদি রক্তে বিরঞ্তিত করি রণ ভুমি, 

কতবার রক্ষিয়াছি রদ্ধু সিংহাসন । 

বয়সে প্রাচীন এবে হয়েছি ছুব্ধল, 

দেহের লাবণ্য মোর হরিয়াছে জ্বর, 

বাদ্ধক্য লযঞেছে কড়ি হৃদয়ের তেজ, 



১০ আব্য-ভখরং 

সামর্থ্য বিহীন পক্ষ ভুজবল হীন, 

ভ্রমর কুস্তল জাল তুনার ধবল। 

জীবনের অপরাহে ত্যজি রুপুরী, 
লভি আমি বান প্রস্থ তৃতীয় দশার, 
করিতেছি বনবাস; দশরথ শোকে, 

জীবন থাকিতে মৃত পিতৃসগা তব । 

শুনে'ছিনু রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন ! 
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু ত্যজি রাজ্য ভার, 

পঞ্চবটা বনে আছ রচিরা কুটার, 

স্থমিত্রা নন্দন আর বৈদেহীর সনে ; 
বন দেব দেবী সম শিরে ধরি জটা, 

বীর বপু, বরবপু ভূবিয় বাকলে ; 
এসেছিনু পাঁশরিতে দশরথ শোক, 

দখি রদ্ধু রাজপুত্র পুত্র বধু আর, 

বনরাজ, বনরাণী পঞ্চবটী বনে । 

করি লান পুণাবতস গোদাবরী নীরে, 
বলেছিনুু সন্ধা1 হেতু প্রভাত সময ; 
দেখি রাবণের রথে পরমা স্বন্দরী, 

মদন মোহন মোহে যে ন্ূপের মোহে, 

জিনিরা তাহার পে ভুবন মোহিনী, 
অপহৃত! নারী এক করিছে ক্রন্দন, 

অস্ফুট কাতর কে “রাম র।ম” ধবনি। 



অখয্য-ভ্ডারত ৬৮৯ 

মনা দুষ্ট রক্ষপতি পর নারী চোর, 

অস্থত দেবের কন্যা ভজে নিরবধি, 

পাশন আচন্ে বিবার নন্দন ; 

নির্ভয়ে কৌশলে ধন্মে দির! ভলাঞ্লি, 
নারীর সতীত্গ নাশে রাক্ষস ঈশ্বর, 

[দিব কন) লয়ে সদা কবে কামকেলি । 

বজনাদে কহভিলাম, “চিনি আমি তারে, 

পরনারী চোর তুই লস্কার রাবণ, 

কোন কুল বধু আজ হরিলি দুন্মতি, 

কার ঘর আঙ্গীরিলি ছুই লক্ষেশ্বর, 

কোন গুহ প্রেমদীপ করিলি নির্ববান, 

এই তোর নিত্য কম্ম রক্ষ কুলাঙ্গার, 

মহাপাপী, পরদারী তোর সম আর, 
€₹উ নাই লকঙ্কানাথ এ বিশ্ব মণ্ডলে, 
লজ্জাহীন তুই বিশ্বশ্রবার নন্দন, 

ব্রল্দম অংশে জন্মি* ভুই দ্বণিত চগ্ডাল। 

বিনাশিব আজ তোরে রন্ষকুল কালি, 
ওষ্ঠাঘাতে দশমুণ্ড ফেলিব ছিডিয়া।, 

ডুবাইব লঙ্কা তোর জলির জলে ।»” 

সসন্দ্রমে লঙ্কাপতি বন্দি মোর পদ, 

উত্তরিল।, “খগরাযস ! কনিষ্ঠ ভগিনী 
পুষ্প হেসু এসেছিল পঞ্চবটি বনে ; 



আধ্য-ভারত 

অযোধ্য। পতির পুত্র সৌমিত্রী লন্মণ, 
অকারণ নিষ্যাতন করেছে তাহার । 

সেই অপরাধে আমি করে'ছি হরণ, 

দশরথ পুত বধু রামচন্দ্র প্রিরা, 
মধিলার রাজ কন্যা পরমা জূপসী 

উত্লিতে রক্ষপুরী রূপ প্রতিভার, 
জাইতে রক্ষেশের প্রমোদ উদ্ভান 1৮ 

রামচন্দ্র, রামচণ্য ! হইন্ন অঙ্ছান, 
মতা ক্রোধে অজ মোর লাগিল কাপিতে, 

ভ্রলিল প্রাণের মাঝে ব'ডধ অনল, 

দশবথ পুণবধ রাবপের রথে £- 

একলম্ফে উঠলাম ছাড়ি সন্ধ7াীধ।ান, 

যৌবনের তেজ যেন পাইলাম ফিরে, 
ভ্ররাজ'ণ দেহে হ'ল শক্তির সঞ্চার, 
স্মব্তিরির ধমনীতে নাচিল শোণিত। 

বন্দে দশাননে করিন্ত আদেশ, 
রাখিতে জনক বাল। জাশরয়ে আমার, 

দশরথ পুব ঝধূ পুত্র বধু মোর, 

জনকের কল্য। মোর কন্যার অধিক ; 
পালিল না আজ্ঞা মোর দাম্তিক লঙ্গেশে 

শুনিলাম বেন এক অশরীরি বাণণ, 

স্বর্গ হ'তে আদেশিল। রাজা দশরখ £__. 



পর পপ সপ 

আব্ত-ভারত 

“মিত্র বর ! রক্ষা কর পুত বধূ মোর* 
অরুণ নন্পত 1! প্রন রখুকল বধু, 

জনক নন্দিনী রক্ষ নিহঙ্গের পতি । 
রদ্বু বঙ্ধো ! রক্ষা কর রঘুবুল মান 1 

মারি” এক পদাঘাত রাবণের শিরে, 
লই-শম কেডে' আমি জনব" হুহিতা ; 
কহিলেন লঙ্কানাথ ক্রোধে গর জিয়া, 
অকুণ নন্দন ! মুট পড়িলি সঙ্কটে ; 

মরিলি স্থবির তুই রাবণের হাতে । » 
ধরি রাবণের রথ, মায়! আছাড, 

আক্রমণ করিল।ম নিকনা নন্দনে ; 
কালাস্তক যম বপশ, করে খরশান, 
করিল লঙ্গষেশখ মোরে জতি আক্রমণ; 

বাজিল তুল রণ পর্তবঢা বনে, 

আঅবরু৭ নন্দন বিশ্ব আবার নন্দনে । 

প্রলখের সি-হনাদ ভদ্িল গগন, 

কাপিতে লাগিল বন, ভাঙ্গিল পাদপ, 

চরণ হল শৈল্মাল! 7 ভর খেচর 
মহ্াতজ়ে পলাইল আপন বিবরে । 

ডুবিল অতল জলে জলচর যত, 

সাত ক্রোড়ে শিশুগণ লভিল আশ্রয়, 
ভুজগ পশিল গর্জে, দিংহ বিবরেতে, 

৬ 



৮৮৪ আধ্য-ভারত 

বনাম্তরে গেল শের ছাড়িয়া শিকার । 

উড়িল সৈকত রাশি, ঢাঁকিল তপন, 

অন্ধকার ভ'ল বিশ্ব, প্রেত পুরী বন, 
ভীম কেগে প্রভঞ্জন লাগিল বহিতে, 

জানা'য়ে জগতে যেন বিধাতার রাষ । 

কড় কড়, মড় মড়ে মহীরুহ গণ, 

এ পড়ে উহ;র গায় করিয়া ভঙ্কার, 

রণ রঙ্গে মক্ড যেন রথী, মহারথা, 

তাণুব চীশ্কারে পুর্ণ করি 2ঞ্বটা। 

“বাম বোম রবে “যন প্রণয় বিষাণ, 

বাজাইল! মহাকাল আপনি ঈশান ; 

ধরিল প্রলয় মুন্তি বন “ঞ্বটা, 
গঞ্জিয়া উঠিল সিন্ধু ভয়ে বিন্ধা সুতা, 
তুলিয়া তরঙ্গ কর নিবারিল। দৌহে, 

মহা ভয়ে বন দেবী ছাঁড়িলেন বন। 

মহারথী লঙ্কাপতি দেবদৈত্য জয়ী, 

পর্ণ বলে বলীয়ান রাজা 'দশানন, 

মন্দোদরী মনোহর অজেয় জগতে, 

রাবনের ভয়ে ভীত আপনি বাসব, 

রাবণেরে ডরে প্রাণে দেব সেনাপতি, 

লঙ্কেশের নামে কাপে অমর নগর, 

বৃত্র হস্তা প্রাণে হয় আতঙ্ক সঞ্চার । 



আধ্য-ভারত ৫ 

জরাজীর্ণ গুপ্র আমি কি করিব এক? 

দশানন সনে রণে হটিল।ম আমি ১ 
কাতর হইন্য আমি রাবণের শরে, 

সন্বাঙে কধর ধারা বভিল আমার, 

বিকল, অবশ দে, ঘুটিত মস্তক, 
অক্সাঘাতে, রণশরনে, তবসল প্রা, 

হইলাম শক্তিহীন শোণিত মরণে, 
খড়গাঘ তে টিম পক্ষ পড়িনু ধরায়, 

মেণাঁক ভূধর দেন বাসব পাঁড়নে । 

আবার শুনিন্স সেই অশর.রি বাণশ, 

ন্েহ মধুক্দরে কহিলেন দশরথ 
“সংবর সংবর সশী ! খগেন্দ নন্দন, 

ধর! ধরাধিক শক্তি ধরে লঙ্ক পতি, 

শাত্তিবে তীভারে রাম বিধুঃ অবতার ॥ * 

উপহ।সি লক্ষণ কহিল! আমার, 

“ছু;দল, স্থবির, মুঢ অরুণ নন্দন ! 

অকারণ দিলি প্রাণ গাজ মোর করে। £' 

তুলি: রথেতে সীত। রাব্ণ দূজ্জর, 
চলিল বিজর রথ ক-পাধে মদিনী, 

ভেদিল “ফষনিল শিল্ধু নক্ষত্র বেগে। 

পিতৃসখা খগর'য় তাত পুজ্যতম ! 

বুঝিলাম এতদিনে নিয়তি আমার ; 



অ'ধ্য-ভারত 

সাঁক।র দুর্ভাগা আমি, ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রা 
এসেছি ম্বলিতে আর জ্বালাতে সংসার । 

যেই পথে চলি আমি চলে ভাগ্য মার, 

মুষ্টি মধো ধুলা হয় প্রবাল কীঞ্চন, 
সোণা, জূপা মাটা হয় হস্তেতে আমার, 

হাগ্সি লাগে রমা সনে মোর দরশানে, 

পরশনে পুড়ে যার কল্প বুক্ষগণ, 

অভাগার ভাগা দোবে পাগর শুকার। 

রঘুকুলে জন্ম মোর রাজপুত্র আমি, 

যৌবনে এনেছি বলে আদৃষ্টের কোপে; 

কিশোর বালক মোর অন্ুঙজ্গ লঙ্গনণ, 

ভাত প্রেমে রাজপুত্র সাজিয়া তাপস, 

বুন্দের বঙ্গলে করি তনু আচ্ছাদন, 

শিরে ধরি জটা জুট অজস্থত স্তৃত, 

অশাভারঃ অনিদ্রার স্ভ্রাতবশুসল, 

ঘা সম ফিরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে মোর ।' 

জনক নন্দিনী সীতা, রাজার দুহিতা, 

পতি সনে বনবাসী পতি সোহাগিনী, 

বনবাস সহচরা, রামময় প্রাণ, 

রঘুরাজ পুএরবধূ জনম ছুঃখিনী, 

মিথিলা পতির কন্তা বন্দী রক্ষ করে, 

সকলি লয়ে ছে ভাগ মম দুর্ভাগ্যের । 



জটখহ়। 

আধ্য-ভারত 

মরে ছেন অযোধায় দিতা দশরথ, 

গতজীব পিতৃবদ্ধু অভাগার তারে, 
বিশাল অযোধা। পুরী হয়েছে শ্মশান, 
পূরিয়াছে পঞ্চবটা ঘোর হাভাকারে । 

কি কাঁজ রাখিয়। এই ঘুণিত জীবন, 

কি কাজ বিয়! এই জীবানর ভার, 

কেন আর বতি এই দুভাগের বোঝা, 

কেনবা কীদীই আর সজন বান্ধবে, 

কেন হাহাকারে পুরি সুন্দর সংসার ? 
ফিরে যাগ অযোধায় প্র+ণের লঙ্ষনণ | 

কহ গিয়ে জন্শারে, পুলোবাসীগণে, 

নরাধম রাম আর নাই পুথিবীতে । 
চলিলাম পিতসখা ! তের লক্গ্মণ ! 

গোদাধরী জীবনেতে তাজ্িতে জীবন। 

রাঘবেন্্র! ভুলিওন। আপনারে তুমি, 
ভুনা বিশ্যত রাম ! বফু$ অবতার ; 

জগতের লক্গনী সীতা তুমি লন্ষমীপতি, 

গোলক বিহারী তুমি সীতা জগন্মাতা । 
বিপুল রাবণ কুল করিতে নিশ্ম,ল, 
নরব্ধপী, বহুরূপী তুমি নারারণ, 

পবিত্রিতে ধরাধান শাস্তিয়ে দুষ্টেরে, 

করিতে শিষ্টের রক্ষা রাম অবতার ; 

ঞ্ 



অটায়ু। 

আশধ্য-ভাঁরত 

ব্রন্মশীপে জন্ম তব দশরথ গ্ুঙে, 

খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপীজনে। 

কিবা সে রহল্ত তাত! কহ দরা করি, 

কেন তেতাধুগে সামি বিম্মত আপন; 

(কন ব্রন্মাশাপ মে!র ললাট লিখন, 

[কল অপহ্গত। সাত পঞ্চবটা বনে । 

তুমি আদি, ভুমি অন্ত, তুমি সার!ৎ্পার, 

কিবা জীছে অগোচর হে সববজন্ত তব; 

দরিদ্র জীবের ভাবা, ছুর্ববল। রসনা, 

ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ শক্তি কি সানর্ধা তাগ্র, 

কিবা জ্ঞানে, কি কহিবে তে নধুসুদন। 

জীবের রঙ্গনা কভ পারে কি বলিতে, 
লীলাশয় ! £শ”1 শব মহম! পুরি, 

কি বুঝিবে সেই লীলা মরদেহী জাব, 

নিতা অভিন্* সাজ নব নটবর ! 

নিত্য তব নব খেল! খেলামর় হরি, 

জীব তুমি, শিব তুমি, মরামর তুমি, 

দয়াল, ভয়াল তুমি, বনতক্রদী তুমি, 

ব্রহ্মা, বিঝু্ত শিব তুমি, তুমি মহাকাল 

স্থঈন, পালন, নাশ লীলা যে তোমার! 

ইচ্ছ। যদি শোন তুমি চির ইস্ছামষ ! 
০কন ব্রন্থাশাপে তব জন্ম রখুকুলে, 



আর্-ভাঁরত 

কেন মর জীবে তুমি হে চির অমর ! 

বান্ধিলে পবিত্র দৃঢ় বাসর বন্ধনে । 

"কন £কীশল্যার কোলে বিশ্বের কারণ, 
কন অজ সত স্সত ত্রেলোকের পতি, 

কেন এ প্রপঞ্চে ভুমি বঞ্চাও সংসার ; 
রমাকান্ত ! কেন রমা জনকের ঘরে, 

ধরিত্রী ছ্ুতিতা কেন রাক্ষসের পুরে 

মন্দেোদরী স্থিত! বন্দী বাবণের করে । 
রখুশন্দনের পু জযোধাার পতি, 

ভাতে দিক ধনুপর কাঞ্চন রথেতে, 

একা! দন মৃগয়ার রাজ্রাজে শব, 

জরান্তিনশে তাঁমসীতে জনক তোমার, 

বিদ্ধিলা খবষির পুলে শব্দভেদী বাণে। 

আন্ত র সত সিদ্ধু, ছুগ্ধপোষা শিশু, 

ছিল গ্রীক ভয়ে দশরধের সন্ধানে, 

উঠিঘা। চীশকারি ঘোর করি আানুনাদ, 
সুভন্তেনক মুনি পুত্র হ'রাইল প্রাণ । 

করুণার সিঞ্ধু রঘু নন্দন নন্দন, 

শ্সেহভরে ঝুকে করে গত জীব শিশ্, 

ভয়ে ভীত চলিলেন জাশ্ামে খষির ; 

ভজঙ্গ গহ্বরে যেন পশিল দ্র, র, 
রাখিয়ে প্রাণের মায়! গন্ভের বাহিরে ॥ 



আধ্য-ভারহ 

অথবা হরিণ যেন সিংহের বিবরে, 

পশিল মুখেতে করি কেশরী শাবক, 

বাধশরে বনান্তরে গত জীব যেবা। 

বন্দিরা খষির পদ রাজা দশরথ, 

সসন্ত্রমে কহিলেন অফযোধা অধিপ ১ 

“রঘ্ুকুল কুলাঙ্গার অজের নন্দন, 

দাড়ায়ে সন্ম,খে খধি পুত্রহস্তং তব; 
সুগভ্রমে ভামসীতে শব্দভেদী বণে, 

ক্গহতা। করিয়াছে পাপা দশরথ, 

বিন্গিনাছে খবিবর ! সম্ভানে তোমার । 

নিরাশ্রয় তুমি খধি চল অযোধ্যায়, 

পিতৃজ্ভঞানে চিরদিন করিব পালন, 

বসাইয়ে সিংহাসনে পূজিব তোমায়; 

রাজভোগ কর ভোগ রাজ অন্তঃপুরে |”, 

আগের ভূধর যেন হ'ল প্রধূমিত, 

(ক্রাধেতে খবির অঙ্গ লাগিল কাপিতে, 

নিশ্রিত গৈরিক সম অন্তরাগ্ি শোকে, 

করিতে লাগিল খবি অগ্নি বরষণ । 

নিরস্ত হইয়া শেষে আদেশিলা ভুপে, 

“জ্বাল চিতা দশরথ !” মৃতপুত্র সনে, 

মরিলা পুড়িয়া খষি এক চিতানলে ; 

মৃত্যুকালে দিল শাপ জনকে তোমার $- 



আব্য-ভারত্ত ৯১১ 

“দশরথ ! পুত্রশোকে ম্বত্যু হবে তব 1” 

কহিলেন রঘুরাজ কাতর অস্তরে :-- 

“মহাঞধি ! অপ্ুত্রক মহাপাপী আমি, 

করিয়াছি দান ধ্যান অতিথি সকার, 

করিরাছি যাগ যজ্জ্ত, বত অশ্বমেধ, 

স্ব্ণদান, 5 মিদান্, ধেনুদানে আর, 

তুষিয়াছি দ্িজগণে বন্ছবিধ দানে ; 

দান করি মণি, মুক্তা, বাল কাঞ্চন, 

করিয়াছি শল্য অযোধার কাষাগাজ । 

তুষিযাছি দেবশগে বন পজ পাঠে, 

করিয়াছি তীর্থস্হান পুণ্য সন্স কত; 
করিঝাছি পরিগ্রহ সপ্তুশত দার; 

ভাগা দোষে নিওসন্তীন অজের নন্দন | 

খবিবর ! শাপ তব বর মোর তবে, 

0কমনে ফলিবে খুবি । না “দর্খে উপায় ৮ 

উত্তরিল। অন্ধ খষি জ্বলস্ত ভাঙ্গার 2 

“দশরথ 1 ঙ্গাশাপ হবে না লঙ্ঘন, 

জন্ম ল'বে গ্ুহে তব নিজে নারায়ণ ।”, 

তুমি বিষু্ অবতার সীতাপতি বাম ! 
ভাঙ্গি'ছ হরের ধন্ু অপুবব কৌশলে, 

নামি ছ তাড়ক। স্থরে পঞ্চম বত্রষেঃ 

ন্িববংশ তোমার করে হবে লঙ্কাপতি । 



জঢায়ু। 

আধ্য-ভারত 

পিতৃসখ। খগপতি ! কহ দয়া করি, 

নরব্ধপে রঘ্বনাথ কেন নারায়ণ, 

জগতের লক্ষী কেন মানবী ব্ূুপেতে, 

রাবণের বন্দী কেন ন্গাণ্ডের মাত। । 

স্মিত্রা নন্দন ! খণ্ডিতে ধরার ভার 

দণ্ডি পাপী জনে, ফুগে যুগে অব্তীণ 
হন বিশ্বস্তর । বহিতে বিশ্বের ভার; 

হেঠেরে করিয়। নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে, 

আপনা আপনি স্থজে যুগে যুগে প্রভু । 

মহ। দুষ্ট রক্ষপতি রাজা লক্ষেশ্বর, 

বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু, পরনারী চোর । 

অমরের শক্র যেব। শক্র সে নরের, 

দেবতার শত্র যেবা শক্র ব্রাহ্মণের, 

ব্রাহ্মণের শত্রু যেব। শত্রু সে হিন্দুর, 

হিন্দুর যে জন শক্র শত্রু সে ধন্মের, 

ধন্মের যে জন শক্র শত্রু পৃথিবীর, 

পৃথিবীর শত্রু যেব। শক্র বিধাতার । 
“দবতার অনুরোধে খবি বিশ্ব শ্রবা, 

প্রজ্্লিত হুতাশন করি মন্ত্রপুত ; 

আ'কর্ণ করে”ছিল আপন নন্দনে, 

বেদ ব্রাক্ষণের শত্রু শক্র দেবতার, 

পোড়াইতে লঙ্কানাথে মহাতপা খ্াষি। 



আধ্য-ভারতভ 

"সেই কালে গোলকেতে গোলক বিহারী, 
পীতধড়া, পীতাম্যবর, পীতবাস ধার, 

মদন মোহন শ্টাম, নব জলধর, 

বেণ,পাণি, বেন্ুধর, নব ছুর্বাদল, 

রমাকাস্ত, লক্ষীকাস্ত, শ্রীকাস্ত, শ্রীধর, 

স্র্গ হ'তে আদেশিল পুলস্ত্য নন্দন, 

“সংবর সংবর খধি ! বাম অবতার, 

মরিবে আমার করে হষ্ট দশানন । 

জন্ম লব চারি অংশে দশরথ গুছে, 

কমল শায়িনী হ'বে জনক হুহিতা) 

পঞ্চবটী বনে সীতা হরিবে রাবণ । 

জন্ম ল'বে দেবগণ বানর বূপেতে, 

লঙ্কার সমরে মোর হইতে সহায় । 

লবণ জলি জল করিয়া বন্ধন, 

লইয়া কটকগণে হ'ব সিন্ধু পার, 

ডবাইব স্বর্ণলঙ্ক। রাক্ষস শোণিতে, 
পোড়াইব শরানলে পুর মনোহর। । 

দৈত্যপতি মহাশক্র হিরণ্য কশিপ্পু, 
লভিযাছে জন্ম এবে রক্ষপতিরূপেঃ 

হিরণ্যাক্ষ হইয়াছে কুস্তকর্ণ বীর । 

স্বাপরে হইবে পুন মধুরা অধিপ, 
কংশরুপে হত হ'বে করেতে আমাক ঃ 



৯১৪ 

জভীয়ু ৷ 

আধ্য-ভারত 

কুস্তকর্ণ, সেনাপতি তৃণবর্তী হ'বে, 
মরিবে অমার করে কৃষ্ণ অবতারে; 

কলিতে হইবে শক্ত জগাই, মাধাই, 
আমি হ'ব নিত্য!নন্দ বিলশইব প্রেম 125 

পুূজ্যতম খগরাজ কহ পিতৃসখ। ! 

রামরূপে কেন আমি বখশুত আপনা । 

যেই দিন প্রহলাদেরে পন্মনাভ হরি। 
দেখা দিল! হে শ্ীপতি ' নরসিংহরূপে, 

রক্ষিতে ভক্তের মান ভকত বসল! 

মাধব ! পশিলা তুমি স্তস্তের ভিতর; 

বজমুগ্রি প্রহারেতে দেত্যপতি ঘরে, 
ঢুণ কে'ল মহাস্তস্ত হিরণা কশিপুঃ 
আসন প্রসব! এক সতী কার, 

হ'য়ে ছিল গর্ভপাত ভাতি ও বিস্ময়ে; 

গভিশী মৃগিনী যথা বাড়ব ভুস্কারে, 

অকাল প্রসূতা হর নষ্ট গর্ভ শিশু । 

দিল। শাপ দেত্যবাশী, “রাম অবতারে 

আট ন। বিস্মৃত তুমি রবে রঘ্ুপতি ! 
অস্তঃসত্বা পত্বী তুমি দিবে নিবখাসন । » 

কৃপা করি কহ তাত খগেন্দ্র নন্দন ! 

কেমনে হইবে এবে সীতার উদ্ধার, 

কোথ। সে বানরগণ দেব অবতার, 



আধ্য-ভার ত 

কেমনে মিলিব তাত তাহাদের সনে। 

কেমনে রাক্ষস কুল হইবে নিম্ম্ল, 

কেমনে লঙ্ঘিব আমি অলঙ্ঘ সাগর; 

নিরাশ্রয়, ভিক্ষ। জীতবি বনবাসী আমি, 

কেমনে যুঝিব হাত রাবণের সনে। 

কোথা পাৰ সৈন্য, কোথা পাব সেনাপতি, 

কোথা পাব রথ রখী, অস্ত্র পাব কোথা, 

কে হইবে «ই রে সহার আমার; 

(ক তরিবে রঘৃপুনে এ ঘোর সঙ্কটে । 

কোন জন আছে ভবে মহ। দরাবাঁন, 

আনুকুলা করি আঙ্গ ভিখারী রাঘবে, 

বাহু বলে উদ্গারিনে রঘ, কুল বধু। 
বালী “যে বাশ ভ্রাতা স্গ্রীব বানর, 

নিরস্তুর ভ্রমিতেছে বন বনীস্তরে, 

বালি বধি' স্বুগ্রীবের কর দণ্তধর, 

স্গ্রীব হইতে হ'বে সীহার উদ্ধার । 

স্থগ্রা'ব পত।কা মুলে হইবে মালত, 

বানব চুরাশ। কোটি কিছ্ছিন্ধা। নগরে, 
দেবের অ:শেতে জন্ম "দব অবতার, 

মহ] পরাক্রাস্ত এই কপি সৈন্যগণ,; 

বীর দাপে কাপাইবে দক্ষিণ ভারত । 

সুগ্রীবের আদেশেতে নীল সেনাপতি, 



কাটিরা ভূধর মালা, ভাঙ্গি মহীরুহ, 

রোধিবে সিন্ধুর বেগ মহাসিন্ধু বেগে, 

লবণ জলধি জল করিবে বন্ধন । 

সহায় হইবে হনু পবন নন্দন, 

পৌড়াইবে স্বর্ণ লঙ্কা অঞ্জনা তনয়, 
কেড়ে” লবে রাঁবণের মাথার মুকুট । 
পরাক্রাস্ত জাস্তমান ভর্নকের পতি, 
হইবে সহায় বুদ্ধ স্থষেণ বানর । 
বালী পুত্র মহাঁবল বীরেন্দ্র অঙজদ, 

সিংভনাদে ক্শাপাইবে লক্ষেশের প্রাণ, 
চর্ণ করে' ফেলে দেবে হেম শিংহাসন । 

আপনি বানর পতি কিক্ষিন্ধা অধিপ, 
করিবেন ঘোর রণ রাক্ষসের সনে, 

লক্ষ রক্ষ হত হ'বে সুশ্রীবের কবে, 
স্র্ণলঙ্কা ছারে খারে দেবে বীর নল; 
রাক্ষসের সন্য উষ্ণ রক্ত করি পান, 
নীল জল দল পতি হইবে লোহিত । 
পিতৃসখা খগপতি ! কহ দয়া করি, 

অমর ব্রহ্মার বরে নিকষা নন্দন 

কেদনে করিব মোরা নিধন তাহায় ; 

কেমনে হইবে হত লঙ্ক! অধিপতি । 

মেঘনাদ, অতিকায়, কুস্তকর্ণ বীর 



আবধ্র-ভারত ৯০ 

জগতে হ্জ্জয় মোরা নাশিব কেমনে; 

কি প্রকারে হত হবে সে মহীরাবণ, 

ভুবন বিজরী রধী লকঙ্কানাথ স্ৃত। 
বীর পুজ্ৰ ধাঁত্রী লঙ্কা, বহু মহারথী 

আছে এই লঙ্কা ধামে, সমরে ছুকবার ; 

মায়ারুপী বহুকপী মহ? দুষ্ট সব, 

বনু ভুঃখ প'বে তদাভে লঙ্গার সমবে । 

র।বণের শক্তিশেলে পড়িবে লম্ষনণ, 
ক্ুযষেণের আদেশেতে অঞ্জনা তনয়, 

দন্ত আানিতে ওউষধি, ₹1 বাবে গছ 

হৃক্ঠ্যসপ্তীবনী স্পা বিশল্য করণী ; 
»1 ভিটে ভেজ বীর পবন নন্দন, 

আনিবে উদপঃভি গিরি পবনের গতি । 

আকবোধ্যার ক্বাজচহজ্ঞ হক৮০৩ লাডননা, 

ভরতের বজবানে তইনা কাতির, 

ফেলে? দেবে মহা (গরি হাঝোধ্যা লগরে, 

চুপ হছে ভতযোধ্াার সরম্য আসাদ । 

পরিচয় দেষে শেবে বীর দাশরখি, 

সমাদর পাঁরচধ্াা করিবে হনুর, 

তুনে” দেবে মহাগিরি শিরেতে তাহার । 

সঙ্গে” লয়ে? অযোধ্যার সৈন্য পারাবার, 



আধ্য-ভার ত 

চাহিবে ভরত তব হইতে সহায়; 
চাহিবে চগ্ডাল পতি বহু সৈন্য নিয়ে, 

ভেটিবারে রক্ষনাথে লঙ্কার সমরে, 

নিষেধিবে উভয়েরে পবন সন্তান । 

রাবণ অনুজ বীর বিভীষণ রা, 

পুণ্যবান রামভক্ত রক্ষ কুলোনম, 

হইবে সহায় তব এই মহারণে, 

কহিবে লঙ্কার সব স্থগুণ্ড বারতা, 

কহিবে উপাষ তোম! রাবণ নিধন । 

করিয়া তোমায় চুরি রাবণ নন্দন, 

রাখিবে পাতাল পুরে নাগপাশে বান্ধি' ; 
উদ্ধারিবে তোমা রাম পবন আত্মজ, 

সমূলে নিন্ম,ল করি রাবণ আত্মজে ॥ 

ছলি লঙ্কা অধিশ্বরী রাণী মন্দৌদরী, 
রাবণের মৃত্যুবাণ হরিবে মারুতি। 

মরিবে তোমার করে আপনি লঙ্কেশ, 

মহাবীর কুস্তকর্ণে বধিবে রাঘব; 

অতিকায় মেঘনাদে মারিবে লন্ষমণ। 

মহাবাহু বীরবাহু চিত্রঙগদ1 সত, 

মরিবে তরণী সেন সরম] নন্দন, 
মরিবে রাঘব শরে অক্ষয় কুমার । 

লক্ষ পুত্র রাবণের পৌত্র শত লক্ষ, 



বাষ। 

আধ্য-ভারত ৯৬. 

মরিবে তোমার শরে রথী লক্ষ লক্ষ ; 

সবংশে নির্বংশ করি রাক্ষস পতিরে, 

উদ্ধারিবে জান্কীরে রঘুধুরদ্ধর । 

অগ্নি পরীক্ষায় শুদ্ধ করিয়া সীতায়, 

ফিরে যা*বে অযোধ্যয় দশরথ স্থত ; 

পাছুক1 তোমার রাখি' সিংহাসন পর, 

শাসিছে অযোধ্য। রাজ্য কৈকেয়ী নন্দন | 

দিবে ছাড়ি রাজ্যধন দিবে রাজ পাট, 

রঘুপতি রাম হ'বে অযোধ্যার পতি। 

দাও শিরে পদর্জ, মুখে রাম নাম, 

জটায়ুরে কর দয়া বিষুঃ অবতার ! 

কর দয় লক্মীপতি অরুণ নন্দনে, 

দাড়াও যুগল হ'য়ে মদন মোহন ! 

বৈকণে বিরাজ তৃমি বৈক ঈশ্বর । 

বক্ষে রাখ পাদপন্ম পদ্মনীভ হরি ! 

জটায়ুরে কর দয়া হে বংশী বাদন! 

অস্তিমেতে পার কর কৌশল্য। নন্দন,. 

কেটে দাও সীতানাথ জীবন বন্ধন । 

অরুণ নন্দন ! বীর ধান্মিক স্থুজন,. 

রঘুকুল বন্ধু তুমি মহ। পুণ/বান, 

রঘুরাজ প্রাণ সখ বিহঙ্গের পতি ! 

ধন্থ পর হিতে দিলে আত্মবলি দান, 



৯.০ আধ্য-ভারত 

বীর গনি লাভ কর বীর চুড়ামণি ! 
অক্ষয় স্বর্গেতে যাও খগেন্দ্র আপনি 

নিধাতন । 

অষ্টাদশ অক্সৌতিণী জগত গৌরব ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র 

'ঘবাতী কুরুক্ষেত্রবূপ মহা প্রলয় নিবারণ করণোদ্দেশে 

ভূভার হারী ভগবান বাস্বদেব পাগুবের দূত রূপে কৌরব 

সভায় গমন করত কুরুপতি ছুপ্যোধন কর্তৃক নিধ্যাতিত 

ও বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বন্তমান প্রবন্ধে এই 

ঘটনার বর্ণনা করা গেল। 

ছুধোধন। যাদবেক্দ্র ! 

অনর্থক আঁসিরাছ কুরুপুরে তুমি, 
বৃথা এই অনুরোধ, উপরোধ তব, 

সান্ধ নাহি হবে কভু পাণ্তবের সনে, 
অটল সংকল্প মোর স্থদৃঢ় কল্পনা । 

প্রতিজ্ঞা আমার শোননিকি যত্ুনীথ ! 
“সূচ অগ্রে যতটুক উঠিবেক ভূমি, 

বিন যুদ্ধে পাগুবেরে নাহি দিব আমি 



শ্রীকৃষ্ণ । 

ছুয্যোধন। 

আধ্য-ভারত ১০১. 

ক্ষত্রকুল চুড়াবীর রাজা স্থযোধন ! 
জ্ঞানী তুমি, একি ভ্রান্তি তব? কিবা ইষ্ট 

লাভ হ'বে অনর্থক হ্াতি বিরোধেতে ? 

বিশাল কৌরব রাজা, বেৌঁরব পাণ্ডব 

দুই ভাই, এদুয়ের হয়না 1ক স্থান ? 

ধশ্গপুক্র যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাত। তরে, 
চীভিতেছে হিন্ষ! মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম, 

ছেড়ে দাও পঞ্চ গ্রাম কৌরব অধিপ, 

ক'রোনা বিরোধ তুমি ভ্রাতৃগণ সনে | 

ধৌত কর কুরু শ্রেষ্ট! বাৎসল্য সলিলে, 

হিংস', দ্বেষ, দুর্বলত। হৃদয়ের গ্লানি, 

ন্েহ চক্ষে চাও রাজা পঞ্চভ্রাতা পানে । 

মহাকুল কুরুকুল হইবে দুর্ববল, 

হাঁসিবেক শত্রগণ করিলে বিরোধ ; 

জন্ম তব মহাকুলে রাজ স্থযোধন ! 

₹শের মর্ধাদ রক্ষা কর কুরুপতি ! 

বীর ভুমি হীনভার দিওনা প্রশ্রয় । 

অটল সংকল্প মোর শোন যছুনাথ । 

ভক্ত হ'বেনা এই কুকরুরাজ্য কভু ; 
পাগুবের নাহি স্থান হশ্তিনা নগরে ; 

দুধ্যোধন উ্ণ রক্তে না রঞ্জিরা অসি, 

সুচাগ্র মেদিনী কভু পাবেনা পাগ্ব। 



১০২ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

আধ্য-ভারত 

রাজা হযোধন ! এ সংসার প্রান্থ শালা, 

কৌরবেন্দ্র! দ্র'দিনের অতিথি মানব, 

অতিক্ষুত্র, ক্ষীণজশীবী অতীব অস্থায়ী, 

*দ্পু পত্রে নীর যেন সতত অস্থির, 

মানবের প্রাণ পাখী এদেহ পিগারে । 

জীবন .যীবন কিছু নহে চিরস্ডির, 

চিরস্হির নহে নর এ জীবন নদে; 

ধনের গরব আর বলের গরব, 

উড়ে” যায় সংসারের এক বঞ্জাবাতে ৷ 

কিবা কাজ বিরোধেতে, কেন রক্ত পাত, 

কেন কর আত্মঘাতী ক্ষত্রির জগত, 

কেন কর আতু'ঘাতী মহ। কুরুকুল ? 
সুজলা স্থৃফলা শশ্য শ্যামল। রত ; 

করোনা রঞ্জিত রাজা ' ক্ষত্রিয় শোণিতে ; 

ভ/তি রক্তে, জাতি রক্তে, ভাত রক্তে আর, 

করিওন। কুরুশ্রেষ্ঠ ! কলঙ্কিত কর। 
ছেড়ে দাও পঞ্চগ্রাম রাজ স্থুযোধন ! 

হ'ক শান্তি সংস্থাপিত শক্তি দৃঢতর, 

কুরু পাগুবের জয় গালুক ভারত, 

যশ তব রাষট, হক দেশ দেশাস্তরে | 
ন্যায় মত, শান্তর মত ভ্রাতা পঞ্চ জন; 

অদ্ধ অংশীদার এই কৌরব রাজ্যের । 



দুর্যোধন । 

শক । 

আধ্য-ভারত ১৩৩ 

মিথ্যা! কথা যাদবেন্দ্র ! কোন অধিকার, 

নাই পাশুবের এই কুরু সিংহাসনে 

বন্্মাতা শক্তির সেবিকা, রাজলন্মনী 

শক্তি অনুগতা, “জোর যার রাজ্য তা'র* 

“যার লাঠি তা'র মাটি,” শোন যছুরায়। 

বান্ছবলে শাসিতেছি কুরুরাজ্য আমি, 

এরাজ্যেতে আর কারো নাই অধিকার, 

ছুষ্যোধন দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ, 

যতক্ষণ ধমনীতে আছে রক্ত তা*র, 

স্কন্ধের উপর যতক্ষণ আছে শির । 

বিশাল কৌরব রাজ্য, কুরু সিংহাসন, 

পারে যদি বাহু বলে লক তারা কেড়ে; 

অথব। ঘুচা”য়ে দি'ক পথের কণ্টক, 

মরিয়া আমার করে কাপুরুষ গণ। 

ভিক্ষা নাহি দিবে রাজ্য কভু ছুধোধন, 

মরুক আমার করে, মারুক আমায়, 

শক্তির পরীক্ষা! হক কুরুক্ষেত্র রণে। 

ক্ষত্রুকুল হিমাচল কুরু কুল চূড়া ! 

দয় কর ক্ষমা কর ভ্রাতৃগণে তব, 

করো'ন। অধন্ম তুমি রাজা স্ুযোধন ! 
একবার ভাব দেখি কৌরব অধিপ, 

করহ জিজ্ঞাসা রাজ! ! আপন বিবেকে, 



১০৪ অখধ্য-ভারত 

করিতেছ যাহা তাহ। ন্যার কি অন্যায় । 

দুধোধন । জানি আমি হে কেশব ! করিতেছি যাহা, 

মহা পাপ, অনর্থক জ্ভাতি নিধাতন, 

এপ্খরে অনন্ত নিন্দা ও পারে নিরয় | 

ধন্মীধন্ম, পাপ পুণ্য আছে মোর জ্ঞান, 

অন্ধ নর ভরধোধন শোন যছুনাথ ! 

শ্রীকৃষ্ণ জান যদি কুরুরাজ ! কেন কর পাপ, 

কেন কর শান্তি বিদ্ব কিয় জগতে £ 
শ্ারতের মহাকুল এই কুরু কুলে, 

কেন ডবাইছ রাজা পাপ পারাবারে, 

(কন কর অন্ধকার ভাগা ভারতের £ 
ভৈবে দেখ কুরু শ্রেষ্ঠ রাজা স্থযোধন ! 
আপনার ভবিষ্যৎ করি” আন্ধার, 

কৌরবের রাজলন্মবী করি“ চঞ্চলা, 

অনর্থক করিতেছ জ্ঞাতি নিধ্যাতন ; 

এন হে কর্তব্য তব ক্ষত্র কুলোত্তম ! 

ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি হেতু যে পাপের পথে, 
হইতেছে অগ্রসর কৌরব অধিপ ! 
ভীষণ ভীষণতর এর পরিণাম । 

জ্লিবে সমরানল, মরিবে পুড়িয়া 

ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র গ্রাম জগত গৌরব, 

নর রক্তে হ'বে রাজ। পুথিবা প্লাবিত, 



ছুর্য্যোধন। 

আধ্য-ভাঁরত ১০৫ 

বস্থধা হইবে সাত ক্ষত্রিয় শোণিতে, 
কুরুক্ষেত্রে নরমেধ হ'বে অভিনয় । 

তুচ্ছ পঞ্চ শ্রাম হেতু ক্ষত্র কুল চূড়া ! 

কেন হও নিপাতিত এ অধর্দদো তুমি £ 

হয়ন। প্রবৃত্তি ধন্মে শোন হৃধীকেশ ! 

করে'ছি অধশ্ ভাই আমি ছুরাচার ; 

নারারণ ! শোন তুমি প্রতিজ্ঞা আমার 2 

নাদিব সুচাগ্র ধরা বিনা যুদ্ধে কভু, 
যাক রাজ্য ছারে খারে ভক্ম হক দেশ, 

ডবে" যাক কুরু রাজা, কুৰু সিংহাসন, 

উঠক পুেনর সুধ্য পশ্চিম গগনে, 
শুধুক সমুদ্র বারি ক্ষুদ্র মক্ষিগণ, 

চু্ণ হক শৈলেশ্বর, ভবে যা'ক ধরা, 

রবি, শশী যাক খসি মরুক অমর 

প্রতিচ্ঞা আমার কভু হবেনা লঙ্ঘন । 

পাগ্বের সখা ওহে যাদব ঈশ্বর ! 

আমন্ত্রণ করে তোম। রাজ। দুব্যোধন, 

পাণ্ডবের সনে রণে এসে কালাচাদ ! 

পাণ্ডব, পাঞ্চাল সেনা, সেন। নারায়ণী, 

করিও চালন। তুমি নিজে নারায়ণ ! 

পীতাম্বর ! পীতাম্বরে সাজিয়ে সুন্দর, 

রসরাজ বনমালি ! বনমাল! গলে, 



গ্রকৃষ্ণ। 

আধ্য-ভারত 

শিরে ময়ূরের পাখা, অঙ্গে পীতধড়া, 
করেতে মোহন বাঁশী হে বংশী বাদন ! 

এসে! রণে চক্রপাণি ত্রিভঙ্গ মুরারি ! 

ব্রজের কিশোরী তব সঙ্গে লয়ে” রাই, 

ধরিয়ে যুগল মৃণ্তি নব নটবর ! 
গদাপাণি ছুর্যোধন ভেটিবে তোমায় । 

রাজা স্থযোধন £ বুঝিলীম এতদিনে, 
দাড়াইছে মহাকাল শিয়রে তোমার, 

নির্বংশ হইবে তুমি উঠি'ছে লক্ষণ । 

ডুবে যা'বে কুরুকুল সুধু তব পাপে, 

ল্গীণ পতঙ্গের প্রায় সমর অনলে, 

মহাকুল কুরুকুল হ'বে ভক্ম রাশি, 

জ্বলে যাবে ক্ষতয়ের অধন্ম খাগ্ডব, 

শেষ হ"বে সবান্ধব ধার্তরা স্ঈগণ ! 

হলপা ৭ প্রিয় শিষ্য রাজ। ছুষ্োোধন, 

কুরুকুল হিতাকাজ্বী কৃষ্ণ, বলরাম, 

হলধর তআদেশেতে এসেছিন্ডু আমি, 

সামগ্তস্ত করিবাদ্রে কৌরব পাগুবে, 

বাঁচাতে ক্ষত্রিয় কুলে, বীচাতে কৌরবে, 

রক্ষিতে অনস্ত শাস্তি ক্ষত্রিয় জগতে । 

বুঝিলাম এত দিনে ব্যর্থ সে সাধনা, 

গত জীব তুমি রাজা, আয়ু শেষ তব, 



আধ্য-ভারত ১৩৭ 

দংশিছে উদয় কাল শিরেতে তোমার, 

রক্ষিতে অশক্ত তোমা আপনি শঙ্কর ; 

চলিলাম দ্বারাবতী বার্থশ্রম আমি, 

ঘটুক যা? জাছে ভাগো কুরু পাণ্ুকুলে 

মৃত্যুকালে রোগী কভু ওুযধ না খায়, 
সেই দশ। আজ তব রাজ। দুধ্যোধন ! 

ছুর্যোধন। ভেবেছ পালাবে তুমি কুচক্রী কুটিল, 

পূর্ণ নাহি হ'বে কৃষ্ণ সে আশা। তোমার ; 

বার্থশ্রম বনমালি ! বার্থ আকিঞ্চন্ । 

নহে এই বৃন্দাবন, মথ,রা, দ্ব।রকা।, 

অনুটা গোপসীর সনে নহে কাম খেলা, 
রাসলীলা নহে এই ব্রজবালা সনে, 

গোপ গুহে ননী চুরী নহে কালাটাদ ! 

বন্ধ চুরি, জলে স্থলে লাম্পট্য তোমার । 

আসিয়াছ কুরু পুরে ভলো”না কেশব ! 

বাক্যালাপ করিতেছ ছুর্যোধন সনে ; 

অঙ্গপতি ! বাসুদেবে করহ বন্ধন, 

কেড়ে লও সুদর্শন, কেড়ে লও বাঁশী, 

রাখ কুরু কারাগারে প্রহরী বেষ্টিয়া, 
যত দিন নাহি হয় অদৃষ্ট পরাক্ষা, 
কুরুক্ষেত্র মহারণে কুরু পাগুবের | 

শ্রীকৃষ্ণ । রাজা দূর্যোধন ! বান্ধিবে কেশবে তুমি, 



০১৩৬ 

কণ। 

আধ্য-ভাঁরত 

বান্ধ যদি শক্তি থাকে তব ; কাট শির, 

কৌরব কৃপাণ যদি এত তীক্ষ রাজা ! 

ভেবে'ছ কি কুরুপতি ! নিরন্্ কেশব, 
অসহার বাস্থদেব কৌরব পুরীতে ; 

এ মুভ্ৃত্থে ডুবাইব কৌরব নগর, 
স্দর্শনে খণ্ড খণ্ড করিব হস্তিনা, 

ভুলে ছ কি ছুপে্ণোধন! লনদণা হরণ £ 

সেই অভিনয় পুন হবে অভিনিত। 

কুরুক্ষেত্র বুদূর নীতি শিয়ন্তার,. 

মজা'বে কৌরব কুল অঃজই কেশব ; 
ভূজঙ্গের পুচ্ছে দ্লাজা করোনা আঘাত । 

স্তব্ধ হও যাদবেত্দর ! ছাড় বাঁচালতা, 

বন্দী তুমি কুরুপুরে কুরুপতি করে ; 
অপ্্ ত্যাগ কর কু্ত! শদশন তব, 

রাখ তুম যছুনাথ ! কুরুনাথ পদে, 

কুররাজ পদরজ ধর হরি শিরে। 
আদেশ আমার যদি না কর পালন. 

নিরন্তর করিব তোমা শোন বাস্থদেব ! 

কেড়ে ল'ব চক্র তব, কেড়ে ল'ব বাশী 

টু করে' ফেলে” দেব ধড়া চড়া তব। 
সংবর সংবর মুড সুতের নন্দন ! 

ঞ 

'কি করি'ছ ছুষ্যোধন ! কুরু কুলাঙ্গার, 



দুর্ষে;াধন ! 

আধ্য-ভারত ১০১. 

অন্ধ তুমি, পার নাই চিনিতে কেশবে, 
এখনও ক্গাস্ত হও, থাকিতে সময়, 

মহাকুল কুরুকুল করোনা |নম্মুল। 

পাপুরুঘ ভিক্ষাজীবী বাসের নন্দন ! 

কিবা! প্রয়োজন তব রাজ সভা মাঝে ? 

সরে' যাও কোন কথা চাহিন। শুনিতে । 

অঙ্গপতি ! পিতবোরে করহ বিদায়, 

কুরুপুরে কৃষ্ণ ভক্ত ভণ্ড দাসী স্তুত, 

কৌধবের গুপ্ত শরু ভূজঙ্গ বিছুর, 

জারজ ব্যাসের পুত্র ভণ্ড হুরাচার। 

কু নন নহে কভ় কুরুকুল পতি, 

দুর্যে]াধন নাহি শুনে ভিতবাণা কা'র। 
সরে, যা খুল্পতাত ! করোনা অপেক্ষ। 
হেথা তুমি। রাজ আচ্ছা করিব পালন, 

বান্ধিব কেশবে আমি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে। 

কুলাঙ্গার গণ ! মঞ্জাইবে কুরুকুল, 

নিববংশ তাবে তার উঠেছে লক্ষণ, 

স্বহস্তে করি'5 পান মহা হলাচল, 

ডুবিতেছ মভাপাপে মহ! প্ণপাদ্য়। 

অকৃ হজ, নরপশু তুমি বৈকন্তন ! 

তিথির বেশে পশি কৌরবের গুকে, 
ডুবাইছ মহাপাপে মহাকুরু কুল, 



৯১০ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

আধ্য-ভারত 

জ্ালাইছ দাবানল রম্য উপবনে, 
কাটিতেছ মূল তুমি আশ্রয় তরুর, 

করিতেছ বিষ দান দুগ্ধ বিনিময়ে, 

কুতন্ন' চণ্ডাল তুমি বিশ্বাস ঘাতক । 

ভাল বেসে ছুযেযোধনে নিতেছ টানিয়া,. 

মহ। নরকের পথে তুমি দুরাচার, 

বন্ধুকে দিতেছ তুমি কালকুট বিষ; 
আমন্ত্রিত মহাক?লে কৌরব নগরে । 

পাপের পাবক শিখ। পাপী দুধ্যোধন, 

তুমি সুত পুত্র ভাহে* পাপ প্রভগ্জন । 

কেশব! করুণা সিদ্ধু ভবভয় হারি ! 

সকলি তোমার লঈলা ওহে লীলাময় ! 

দয়! কর ছুয্োোধনে হে মধুসুধন ! 
দাও তা'রে ধন্মে মতি দেবকী নন্দন ! 

মহাপাপে ডুবিতেছে মহা কুরুকুল, 

রক্ষা! কর কুরুকুল ওহে বিশ্বস্তর ! 

রক্ষা কর হে শ্রীপতি কৌরব অধিপে। 

দয়াময় ! কর দয়! কৌরবের প্রতি, 

ক্ষমাময় ! কর ক্ষমা রাজ হুয্যোধনে | 

কুরুকুল রত্ব শ্রেষ্ঠ ধাম্মিক বিদুর ! 
কুরু পাগ্ডবের আমি হিতাকাজ্খী সদা, 
এসেছিনু সামগ্রস্ত করিতে দৌহায়, 



দুয্যোধন। 

আধ্য-ভারত ১১৩ 

নিবারিতে নরমেধ কুরুক্ষেত্র রণে 3 

অকারণ দুয্যোধন বান্ধে বদি মোরে, 

অবিচারে করে কিংবা,প্রাণ দণ্ড আজ, 

কোন দুঃখ নাই তা'হে শেন হে বিছুর ! 

দিব্য চক্ষে দেখিতেছি কুরু ভবিষ্যৎ, 
নাচি'ছে অদৃষ্ঠ দেবা নিম্ধরম হৃদয়, 

কৌরবের রাজ লঙ্গনী হয়েছে চঞ্চলা, 

কুরুবংশ ধ্বংস হ'বে ছুব্যেগধন পাপে, 

জলে? যা'বে শরানলে অধন্ম খাগ্ডব, 

কৌরবের ঞ্রুব মৃত্যু অতি সন্নিকট। 
আম।র রক্তেতে যদি হয় প্রতীকার, 

বাচে যদি কুরুকুল কৃষ্ণের শোণিতে, 

কুরু হেতে আত্মবলি দিবে বাস্থদেব, 

লও তীক্ষ তরবারি রাজা ছুযোধন ! 

কৃষ্ণের রক্তেতে সব দাও ভাসাইয়া । 

ক্ষাস্ত হও হুয্যোধন ! সংবর রাধেয় ! 

ছেড়ে দাও পঞ্চ গ্রাম, করো"না বিরোৌধ,, 

এখনো! সময় আছে, রাখ মোর কথা, 

বাঁচাও কৌরব কুল, বচাও আপন।। 

যজ্ঞ ব্যবসায়ী খধি ! কাপুরুষ তুমি, 

বনবাসি, ভিক্ষাজীবী পরাশর স্ত্ুত ! 

রাজনীতি ক্ষেত্রে তব কিবা প্রয়োজন ? 



৯৯৭২. 

বিছুর । 

ব্যাস। 

অআধ্য-ভার ত 

নাহি শোনে ছুষ্যোধন ভিওবাণী কাস্র। 

ক্ষত্রিয়ের ধন্ম রণ কি বুঝলে তুমি ? 

রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের, নহে তপোবন £ 

বান্ধ কর্ণ! বাহ্থদেনে স্্পুঢ় শুঙ্খলে । 

পিতৃদেব, পিতৃদেব ! রক্ষা কর তুমি, 

আপনার কুল খবি ! মভানাপ হ'তে 

অনস্ত নিররগামী তল ছুধ্োধন, 

ডবে শেল কুরুরাজ্য বুরু সিংহাসন, 

মহা কুনুকুলে হল ববশিকা পাত । 

কুরুকুলরত্রোত্তম ধ:ন্মিক বিছুর ! 

কৌরবের ভবিষ্যত কহে'ছি বিচার, 
যেই দিন ধুতরা লভোছে জনন ও 
ডবে যাবে কুরুকুল প্ুতর প্র পাপে, 

কর্ণ ছুয্যোধন ভা হইবে সহায় | 

দেখিয়াছি ফোগ পে শোন পুত্র ভুমি, 
কৌরবের আ'যুঃ শেষ, শব ভাস্র দিন, 
পাপের সাকার মুভি অন্ধ দ্ুবোোধন, 

ড.বাইবে কুরুকুল এুরুস্ষেএ রণে। 
কৌরবের বাহুন্ধপে পাপ; বেকন্তন, 
হইবে সহায় তর অঙ্গ আধ তি । 

দুষ্টেরে করিয়ে নষ্ট পালিতে শিষ্টেরে, 
নররূপী নারায়ণ দেবকী নন্দন, 
লাঞ্ছিত কৌরব করে জগতের পতি । 

্ 



আধ্য-ভারত ৬ ১৩) 

সকলি তোমার চক্র, চক্রধর হরি ! 

নবরূপি, মররূপি, বনুরূপি তুমি । 

বঞ্চাইছ প্রপঞ্চেতে এবিম্ সংসার । 

পরিচয় 1 

কীরবের অন্ততম সনাপতি অঙ্পতি মত।রধী 

দাঁতাকর্ণ কুন্ধীর উদরজাত, "গুব ভাতত্রয়ের সহে:দর 

একথা মহাভার চাজ্ভ হিন্দমাত্রেই অবগত আছেশ। 

কৌরব পাগুব এমন কি দাত কর্ণ নিজে এ্ধাস্তু নিজেকে 

সুতপুত্র বলিয়া জানিতেন। কণ কনে পাণ্ডব প্রাণ 

সম্কটাপনন জানির়া কৃরুক্ষেত্র মচী সমরের অবাবাহত পুর্বে 

পাব জননী বুস্তী দেবী কণের শিবিরে গমন করিয়া 

নিজ পুত্রকে পরিচর প্রদান করেন ও করণের শিবট 

পঞ্চ পাগুবের প্রাণ ভিকী। করিয়া লন কুস্তা ও কর্ণের 

পরিচয় এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা গেল। এই পরিচর 

সম্বন্ধে সাহিতিক ও সমালোচকদের মধো মতদছেধ 

আছে; আমি অমর কবি গিরীশচন্দ্রের স্তরে স্ত্বর 

মিলাইয়াছি। 



১১৪ 

কুম্তী। 

কণ। 

কুস্তী । 

কর্ণ। 

কুস্তী। 

কণ। 

কুন্তী। 

আধ্য-ভারত 

আশীর্বাদ করে কর্ণ ! প্রসূতি তোমার। 

প্রসূতি আমার £ 

প্রসূতি তোমার । 
প্রসূতি আমার? কে £ 

করুকুল বধূ কুস্তী, ভোজরাজ স্তৃতা, 

পাঁগুর গৃহিণী কর্ণ ! প্রসূতি তোমার । 
কে তুমি? দেবি কিমানবি ? কিংব! মারাবি 

পিশাচি কে এ ঘোর নিশা কালে, কোন 

প্রয়োজনে আসিয়াছ কর্ণের শিবিরে ? 

কেন এই প্রবঞ্চনা ঠ কেন এ ছলনা ? 

ভাজ স্থৃতা কুস্তী তুমি? কিংবা মায়ারূপে, 

আসিয়াছ ম।য়াবিনী পিশাচিনী কেহ ? 

নিদ্রা কিবা জাগরণ পারিনা বুঝিতে, 

অপুর্বব স্বপন কিবা টিস্তার অতীত, 
কল্পনা অতীত এ রহস্য মনোহর, 

অচিন্তা স্বপন এই স্বপ্নের অতীত। 

কোন অপরাধে কর্ণ অপরাধী পদে, 

(কেন কর প্রবঞ্চনা, কেন এ ছলনা? 

রণক্ষেত্র যাত্রী আমি দেহ পরিচয়, 

কেবা তুমি, আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে, 

কিবা! তব অভিপ্রায় কহ ব্যক্ত করি । 

এ নহে ছলন। পুত্র ! নহে প্রবঞ্চন। 



কর্ণ 

কুস্তী 

আধ্য-ভারত ১১৫ 

দাঁড়া”য়ে সম্ম.খে দেখ জনশী তোমার, 

ভোজের নন্দিনী কুস্তী পাণ্ডর গ্রহিণী, 
রতুগর্ভা, বীর প্রসবিনী, গর্ভে ধরে, 

রীশ্রেষ্ঠ দাতা কর্ণে, ক্ষতিয় গৌরব, 

দুর্বার সমরে কণ অঙ্গ অধিপতি । 

কেন প্রবধ্চছি দাসে, পাজের নন্দিনি ! 

বীর মাতা, বিশ্বপুজ্যা পাওব জননি ? 
ভারতের মহাকুল কুরুকুল বধু, 

এ নহে কর্তবা তব । কেন এ ছলনা ? 
'নত্রয়ের চুড়। পুত্র কর্ণ! মহারথি, 
জননীর প্রতি কেন এ সন্দেচ তব & 
অবিশ্বাস করিওনা আপন মায়েরে, 

ভোজ সত শেখে নাং ছলনা কখন, 

পাগুর গৃতিণী কুন্তী মিথা নাহি জানে, 

প্রবঞ্চনা! নাহি জানে কুরুকুল বধূ, 
না'হি জানে চতুরতা। কর্ণের প্রসূতি । 
মিথ্যা না'হি জানে যুধিচ্টিরের জননী, 
বঞ্চনা জানেনা কভু ধন্ঞ্জয় মাতা, 

বূুকোদর প্রপবিত্রী জানেনা ছলনা, 

প্রবঞ্চনা নাহি জানে ব্যাস পুত্রবধূ, 
বিদ্ুরের ভ্রাতৃবধূ অধন্ম না জানে, 

পারেন৷ ছলিতে পুত্র! প্রসূতি সম্ভানে, 
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কর্ণ। 
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আগ্য-ভার ত 

পারেনা বঞ্চিতে মীতা নিজ তনয়েরে, 

তুমিয়ত পুত্রবান পুত্র! মহারথি ! 

জাননা কি জপত্যের পবিত্র বন্ধন ? 

জাননা কি কর্ণ! তুমি সন্ভানের মায়া, 

দাড়ারে সন্ম,খে দেখ প্রসুতি তোমার । 

বীরমাতা ! কেন পাত মারাজাল 2 কান 

প্রয়োজনে, আসিয়া পাও্ব জননি ? 

ক তব প্রার্থনা “দবি ! সুত পুত্র পাশে, 

কিবা তব আকিঞ্চন কহ বাক্ত করি । 

রি হভাজন্ততা কর্ণের জননী, 

আসিরাছে দেখিব রে বার পুতে তার, 

চান আাশাণাদ কারতে কণেতে 

আসিয়াছে জুড়ীইতে তৃবিত পরাণ, 

সহ ভরে বক্ষে ধরে প্রথঃ সম্তানে | 

বীর মাহা! সতা যদি বচন “তামার, 

ন্ঙ্গে দাও এ কুহক ; উন্মোচন কর 

যবনিক1, ছিন্ন কর ভ্রান্তি জাল, খোল 

আবরণ, ক দয়ামযি ! কেব। তুমি, 

কিবা কুক্ধটকা আচ্ছন রাখি'ছে তোমা, 
কেবা আমি, কেন তুমি অজ্জাতা আমার । 

কেন প্রহেলিকাময় আমার জীবন, 

কোন নিয়তির বশে, অদৃষ্টের কিবা 



বুজ্তী । 

আধ্য-ভাঁরত ১৬৭ 

তাড়নায়, দূর দূর জননী সম্তান। 

কেন কর্ণ সুহ্ত গুহে লালিত বদ্ধিত, 

“কন কোকিলের শিশু বারসের নীড়ে, 

কেন ভোজবালা, করে নাই দুগ্ধ দান 

লয় নাই “কালে, প্রথম সম্তানে তা'র ; 

কোন পাপে মহারথী শঙ্জগদেশ পতি, 

সুত পুত্র এই কথ! বিদিত জগতে । 

পাগুব জননি ! করিও না প্রব্থনা, 

রাখিওন! অন্দক।রে অঙ্গেশ্থরে আর, 

দেহ সতা পরিচয় কে তুমি কে আমি । 

করহ বিশ্বাস পুত্র! জননী তোমার, 

নাতি জানে মিথা। নাতি জানে প্রবঞ্চনা । 

লু কুল টড়া বীর অঙ্গ ভধিপতি, 

ছু্বাসার মন্ত্রপুএ পুত্র সবিতার, 

ধরে ছিল গর্ভে তোমা এই হতভাগী। 

কুস্তীর কানীন পুত্র দাতা কর্ণ তুমি, 

কুমারা জননী তব লোক লড্জী। ভয়ে 
করে'ছিল তোম' পুত্র সঙ্গিলে ক্ষেপন। 

মৃত পাত্রে ভাসাইয়া আপন সম্তানে, 

কন্য। কালে ভোজ স্তুতা রাক্ষসী আচারে, 

অকলম্ক রেখে ছিল নিজ পিতৃকুল, 

অক্ষত রাখিয়া ছিল নিজ পবিত্রতা । 



৯১৮ 

বুস্তী। 

আধ্য-ভার হ 

নত তুমি সুত স্থৃত, স্থহ ক্ষতিযের, 

অধিরথ ন'হে পিতা, মাতা নহে রাধা । 

দেব শিশু তুমি পুত্র! জন্মঞ্ষি বরে, 

পিতা তব প্রভাকর দেব অংশ্ম!লশী, 

পার গৃহিণী কুন্তী জননী তোমার, 
ছুখিনীর পঞ্চ শিশু সহোদর তব। 

অভাগীর অনুরোধে, দুববাসা আজ য়, 

করে'ছে পালন তোম। ব্যাধ অধিরথ, 

পুন স্েহে পালিয়াছে দয়াবতা রধা, 

জননী তোমার পুত্র! না হয় কুলটা, 
নাতি জানে মিথ্যা নাতি জানে প্রব্না 1 

স্বপ্নময় এ ক্রশবন হইতেছে জ্ঞান, 

কতই দেখেছি স্বপ্ন, দেখিতেভি কত, 

অনিপ্রায় দেখিতেছি কত বিভীবিকা।, 

কি স্বপ্ন পাণ্ডব মাতা! এলে দেখাইতে । 

এন"হে স্বপন পুর, নভে ইন্দ্রজাল, 

এক বর্ণ মিথ্যা! নর উক্তির আমার ; 

দেখহ আপন দেহে ধমনী ভিতর, 

বহি'ছে কুস্তীর রক্ত; রক্ত পবিতার । 

লও বীর পুত্র । তব শাণিত কৃপাণ, 

বক্ব হাতে চিরে ফেল বক্ষ জননীর, 

করহ বাহির তা'র রক্ত মাখা প্রাণ, 



আধ্য-ভাঁরত ১১৯১ 

দেখ তা'হে স্মৃতি তব অঙ্গ অধিপতি । 

মরমের মন্স্থলে হগুগু প্রদেশে, 

হাসি'ছে দেখহ তব শিশু মুখ খান ; 

হৃদয়ের পরতে পরতে দেখ নিজ 

প্রতিবিন্ব, প্রতি দীঘশ্বাসে, দেখ কিবা 

প্রাণের উচ্ছ্বাস সদ! কর্ণ কর্ণ বলি, 

প্রতি অশ্রু বিন্দু মাখা স্মৃতিতে কণের । 

দেখহ কুজ্তীর প্রাণ সুক্ষ মর্ম, 

বিনা এক কর্ণ হার প্রথম সন্তান; 

দেখহ কুন্তীর ভুজ বুক ছিড়ে তার, 

হ'তেছে ধাবিত কর্ণে দিতে আলিঙ্গন ; 
কুম্তীর বদন হইতেছে অগ্রসর, 

বুকে তুলে? পুত্রে তা'র করিডে চুম্বন । 

কুরু পিতা ভীক্মদেব, হুগবান ব্যাস, 

যদুপতি বাম্থদেব, মহধি দুববাসা, 

হন্তত আছে এ রহস্য, বীর অঙ্গপতি, 

কুস্তীর গরভজাত দৌহিত্র ভোজের । 

জননী তোমার! পারে নাই করিবারে, 

কন্যা কালে উন্মোচন এই যবনিকা ; 
যৌবনেতে ঙ্গামী ভয়ে করেনি প্রকাশ । 

বুকে লয়ে, মাত প্রাণ ভোজের নন্দিনী, 
ভ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে বিরহে কণে র, 



১২৩ আধ্য-ভারত 

নিরঞ্জনে করিয়াছে তপ্ত অশ্রু পাত, 

লুকা'য়ে কেদেছে কত প্রাণের ব্যথায়; 

গাসিরাছে আজ পুত্র! অপরাহ্ন বেলা, 

তত হদযের বাথা নিবারিতে তা'র, 

০ ভরে বক্ষে ধরে? আপন সম্তানে, 

বালিক। কুস্তীর কোলে শিশু কর্ণ যেন। 

মনে পড়ে সেই দিন অস্ত্র পরীক্ষায়, 

কৌরব সভার সেই বঙ্গ মঞ্চ পরে, 

ধনঞ্চয় সনে দেখি বিরোধ তোমার, 

মহারুট্ট দেখি গদাপাণি বৃকোদরে, 

মুচ্ছিতা হইরাছিল জননী তোমার ; 
পারে নাই দেখিবারে মায়ের পরাণ, 

সম্তানে সন্তানে ছন্দপুত্ে পুত্রে রণ। 

দেখি অভাগীর দশা গঙ্গার নন্দন, 

সভ1 ভঙ্গ করেছিল। কুরুফুল পিতা, 

নিবারিতে বুকোদরে নিবারিত তোম। ; 

ভারত বিদিত রথী অঙ্গদেশ পতি, 
কুন্তীর প্রথম পুত্র, দেবের গুরস। 

কণ। স্বেগত) জননি ! জননি ! হায় পাষাণ প্রতিষ। ! 

কিকরিলে ? অস্্হীন করিলে কর্ণেরে, 
রাক্ষসিনি! ভুজবল করিলে হরণ, 

আবরিলে কণ অসি শেহ আবরণে, 
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কেড়ে নিলে ধন্ুঃশর, তীসক্ষতম বাণ, 

হুজ্জয় কর্ণের ভুজ করিলে অসাঢ, 

হরিলে অসির ধার, একাছির তেজ, 

কোষবছ্গা হ'ল আজ কনের কুপাশ। 

বুঝিলাম এতদিনে নিয়তি আমার, 

নিশ্চিত মরণ মোর ধন্য করে, 

ফুব্রা'ল কণের লীল।, রণ অভিনর, 
মিটে গেল এতদিনে সাআ।জা পিপাসা, 

মিটে গেল রাজ্য আশ। স্থুত নন্দনের । 

হায় ভগাবন ! কুম্তীর তনব কর্ণ, 

যাহার €ঙ্শীশলে কুক্তী, কুস্তী পুত্রগণ 

ভপ্তিছে ছুর্গতি এত ; কুস্তীর তনয় 
সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাশুবের । 

যাঁর ভয়ে কুম্তী আর কুস্তী পুব্রগণ, 

প্র।ণ ভয়ে নিরস্তর ভ্রমিতেছে বনে ; 

র।জ্যহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন, 

যাহার কেবশলে হায় ভ্রাতা প্ঞ্চজন, 

বন হ'তে ভ্রমিতেছে বনাস্তরে সদ 1 

তা বিধাতঃ নিরাশ্রয়া কর্ণের জননী, 
বনবাসী, ভিক্ষাজীবা করণের সোদর । 

বুঝিলাম এত দিনে সুত নন্দনের, 

কেন এত ভুজবল, কেন রাজ্য আশ? 



১২২ 

কুক্তী । 

কর্ণ। 

আশধ্য-ভারতত 

কেন তার এ জীগীবা পিপাস। দারুণ, 

ভারতের সিংহাসন আকাজ্খ। তাহার । 

ভূবন বিদিত পুত্র! দাহ কর্ণ! মোর, 
ভিক্ষা হেতু আসিরাছে জননা তোমার, 

অনাথিনী বিধবারে করো।”না নিরাশ। 

অকপটে কহ মাতা! কিবা আকিঞ্চন, 

কিবা সাধ, কোন ইচ্ছা অতৃপ্ত তোমার ; 
কিবা! ভিক্ষা চাহ তুমি কর্ণেব জননি ! 

করহ আদেশ মাতা সম্ভানে তোমার । 

দিব রাজা, দিব ধন, দিব রাজ পাট, 

বাহুবলে জিনে দেব আসমুদ্র ধরা, 

কুবেরে ই ধনাগার করিব লুগন, 

অলকার ভাণ্ডার খুলিব ভুজবলে, 
ভুজবলে রত্বাকর করিয়ে মন্থন, 

প্রবাল কাঞ্চনরাজি অর্পিব তোমায়, 

কিংবা যদি কর আজ্ঞা সম্ভানে তোমার, 

কাটিয়ে আপন শির প্রদানিবে পদে, 

তাজবন। অস্ত্র শুধু কুরুক্ষেত্র রণে, 

বীর মাতা! ও আদেশ করোনা দাসেরে। 
দিয়েছি প্রতিজ্ঞা আমি রাজা হবযোধনে, 

করিব ভীষণ রণ জিনিব বস্থধা ; 

রাজ চক্রবত্রী হ'বে কৌরব অঞ্ধিপ, 
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হত্তিনার পতি হ'বে ভারত ভূপতি। 

সসাগর। ধর গা*বে কৌরবের জয়, 

প্রদানিবে রাজকর কৌরব ভাঙারে ; 

ভারত সাগরে যথা দান করে কর, 

যমুনা, জাহুবী আদি যত গিরি সততা । 

ধার ভষণ হ'বে নগরী তস্তিনা, 

ভয়ে ভীত ভ,রতীয় রাজন্য মণ্ডল, 

রাখিবে মুকুট সব কুকুকাজ পদে, 

কৌরবের বীরদাপে, অসির ঝঙ্কারে, 

অদ্দ্রিপতি, সিন্ধুপতি হইবে কম্পিত, 
ভয়ে ভীতা। ভাগারথী বহিবেন ধীরে । 

অনাথিনী, ভিখরিণী জননী তোমার, 

নাহি চায় রাজা ধন, না চায় বস্থধা, 

মণি, কাঞ্চনেতে তা"র নাই প্রয়োজন ; 

ভিক্ষা? চায় দুঃখিনীর পাঁচটি সন্তান, 

ভিক্ষা চায় কুন্তী পঞ্চ পাগুবের প্রাণ । 
কিন! তুমি জান বাছা ! প্রি অনাঞ্ধিনী 

বিধবা জননী তব করেছে পালন 

কত ছুঃখে, কত কষ্টে পঞ্চ শিশু ভা'র; 

কি ছুঃখেতে ভ্রমিয়াছে ভোজের নন্দিনী 

বনে বনে বুকে করে শিশু পুত্র গণে । 

কৌরবের ভয়ে সদ! কুস্তী পুত্র গণ, 



১২৪ 

কণ। 

আধ্য-ভাঁরত 

শুনিয়াছে নিরবধি শমনের ডাক, 

দেখিয়াছে অনিবার মৃত বিভীষিকা, 

সহিয়াছে কত ঝড়, কত বা তুফান, 

অত্যাচার, অবিচার, কত নির্যাতন ॥ 

সপত্রী মদের স্তা সতী কুদেশ্বরী 

আজি ছে জীবন পতি শে।কে ; সহম্ৃতা 

হয়ে'ছে পতির । বেঁচে আচে অভাগিণী 

দেখ তা"র পুত্র পঞ্চ জনে ; পুত্র প্রাণ! 

ভোজের নন্দিনী । আমার জীবন কালে 

তন্দাঘতে প্রাণ অস্ত হর যাঁদ কার, 

ছুঃখিশী জননী বাছা! বাচিবেনা তোর । 

একাদশ অক্ষৌতিনী কৌরব বাহিনী, 

ভীক্ম, (দ্রাণ, ক৭ বিনা প্রতিদন্দ্ী কেহ, 

নাই মোর পুত্রদের ; তাই ভিক্ষা চাই, 
জননীরে ভিক্ষা দাও পাচটি পরাণ 

দাতাকর্ণ ! দয়াকর সহোদর গপে। 

জাগিতেছে সদ হয়, সদ বিভীষিকা, 

অমঙ্গল আশ্রধারা আসছে নয়নে, 

দয়া কর, ন্দমা কর জননীরে তব, 

ভিক্ষা দাও কর্ণ! পঞ্চ সহোদর প্রাণ । 

ভিক্ম কিংবা দ্রোণ অন্দরে মরে যদি কেহ, 

কি করবে কহ কর্ণ কর্ণের জননি ! 



কুস্তি । 

কর্ণ! 

আধ্য-ভাঁরত ১২৫ 

কুরুপিতা শীক্সদেব শান্তনু তনয়, 

কৌরব পাণ্ডব তুলা নয়নে তাহার; 

সমধিক নেতবান তিনি, অভাগীর 
পঞ্চ শিশু প্রতি; ঘটগাবেনা অমঙ্গল। 

ধন বলে বলীয়ান পূন্রগণ মোর, 
ভশক্সদেব করিবেনা অধন্ম কখন : 

গঙ্গান্রত হরিবেনা ছুঃখিনীর ধন, 
শাস!তবনা বিধবারে অনুল সাগরে । 

হস্ক“রু ভরদ্বাজ করুণ সদর, 

সরল পক্ষপাতী সদা শেতবান, 

(নসুবন: কাডিনা কভু কাঙ্গালের পন, 
অশ্াণীর নব ভাাশ।, দরিদ্র কাঞ্িন, 

জীবন স-পস্থ পুন উজ শন্দিনীর | 
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রে পুরা দেখি তব মুহজিহব শর, ও 

কাল'ন উদগীরণ এসসি কুপাণে, 

দি কর্ণ! হয় প্রাণে আতঙ্ক সথশর | 

তথাম্জ ভননি ! পুর্ণ হক ইচ্ছা তব, 

অভি ভুচ্ছ, ক্ষীণজীবী, পতঙ্গ ছুববল, 

কর্ণ অন্ধ যোগ্য নয় পুর তব চার, 

প্রবৃত্তি না হর মম পিপীলিকা নাশে, 

প্রীণান্তক ক্ষপ্ধাতেও মৃগেন্দ্র কেশরী, 



১২৬ 

কুন্তী । 

আব্য-ভারত 

ক্ষীণজশবী মুষিকেরে করেনা সংহার | 

এক মা ধনঞ্জর প্রতিদন্দ্বী মোর, 

করিব ভীবণ বণ কান্নেব সনে, 

অদ্দিদতি সনে ফোঝে ঝর্গাবাহু যথা; 

খগোন্দ্ে নাগোন্দে কিবা বাজে যব! রণ ! 

হাকর্ণ হইবে ধর; কুকক্ষে তর রণে, 

কর্ণ অক্সাঘাতে কিংবা মরিবে অভ্ভুন, 

পুর পঞ্চজন মাতা! রহঠিবে তোমার! 

কর্ণ! করণ! ক্ষমা কর শ্রননীরে তোর, 

ভুলে ব। ভুলে যা বাছা! ভ্রান্তি মুহর্দের, 

পুত্র নয় পঞ্চ মোর পুও ব্ঠ জন। 
পরিবেনা দেখিবারে ব্ধিবা ছুঃখিনী, 

দ্বন্দ যুদ্ধ সন্তানের, গুজে পুত্রে রণ; 

পারিবেন সহিবারে ভোজের নন্দিনী, 

ধনগ্জয় কর্ণে এই বিরোধ ভীষণ ; 

পারিবেন। সঠিবারে বিধব।র প্রাণ, 

সন্তানের রক্তপাতে, সন্তান কৃপাণে। 

কাটিবি সহস্তে তুই! ধনগ্তর শির, 

(কিংবা তুই দিবি প্রাণ ফাল্গুনের করে, 

এই যাদ সঙ্গল্লরে তোর ! দাতাকর্ণ ! 
বব হাতে কেটে ফেল জননীর শির, 

সূগুরাম শিষ্য তুই জানুক সংসার, 



কণ। 

আশৃধ্য-ভারত ১২৭ 

লও বীর পুত্র তব শাণিত কুপাণ, 
আমুন বসাক দিয়ে বক্ষেতে কুন্তীর, 
লঙ্িন গুণ দেত তার প্রলয়ের কাল, 

প্রাণ ভরে কর গিয়ে ভাত রক্ত পান 
নর রক্তে কর গিয়ে পুথিবী প্রাৰিত। 

ন'ভি “করে বাকা মোর, কিরে যাও মাতা ! 

কক্বা্না প্রতিজ্ঞা ই বণতক তোমার, 

করোনা নিররগামী আপন সন্তানে । 

দিয়েছি পরতিচ্গা আমি রাজ তয্োধনে, 

এস দ্লাতে ঘুচাইব ধনঞ্জয় নাম; 

আথবা কাণেত মুশ্ড লোটাবে ধরণী, 

বিশ্ব আস গাণ্ডীবীর মুতজিহব শরে । 
প্শরিবেনা অভ্জু নেরে বণচা'তে কেশব, 

কিবা তব নাহ শক্তি রক্ষিতে আমায় ১ 
ঘুচে যঘা'বে ভারতের ইতিহাস হ'তে, 
চির তারে অর্ণ কিংবা অজ্জ/নের নাম; 

পুত্র পঞ্চজন মাতা রহিবে তোমার । 

সেই দাতাকর্ণ আমি ভুলো?না জননি ! 
রক্ষিতে প্রতিঙ্া যেবা তুলে ছিল অসি, 
হাসি মুখে কেটে ছিল বুষকেতু শির । 

পি পিপি পপ ++ সী? ০ পপ 



১২৮ আধ্য-ভারত 

অভিশাপ £ 
প্রত্যক্ষ দশী সমালোচক মারেই দ্ীকার করেন যে 

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্যতম কারণ কর্ণ ও ছুব্বাসা | কর্ণে- 

র বাহুবলের উপর নির্ভর করির ছুর্যোধন এই নরমেধের 

দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কর্ণ ও দুর্ববাসার কুট মন্ত্রে 

দীক্ষিত হইয়া করপুত জড় পুত্তলিকা প্রার কৌরব 

সভায় মহাপাপের অভিনয় করিয়া এই মহ দাবানল 

প্রজ্্বলিত করিয়াছিলেন । ভূভারহ্ারী বাসুদেব কেৌ- 

রব সভায় নিব্যাতিত ও কুরু পাগুবে সন্ধি সংস্থাপনে 

বিফল মনোরথ হইয়া কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার 
চেষ্টা করেন । জ্ীকু্ণ ও কর্ণের বাদান্বাদ এই প্রবন্ধে 

বণনা করা হইয়াছে । ঘটনা অনৈতিহাসিক, মহাভারত 

ভক্ত হিন্দুগণ ক্ষমা করিবেন । 

গ্গীকৃষ্ণ। আর কেন অভিমান বীর অঙ্গপতি ! 
প্রাণে প্রাণে মিলে" যাও ভ্রাতগণ সনে; 
ধম্মবন্ত,গুণবন্ত ধন্মের হনয়, 
হবে তব অনুগত রা'জা যুধিষ্ঠির, 
গদাপাণি ভীমসেন দ্বিতীয় পাণ্ব, 
ক্রীত কিস্করের মত জেবিবে তোমায়, 
পদানত হ'বে তব পাণগ্ডব পাঞ্চাল। 

ভূবন বিজয়ী রথী কার্তববীধ্য সম, 
লইয়া তোমায় বীর ! কপিধ্বজ রথে, 
ব্রৈলকা ভ্রমিবে পার্থ আদেশিলে তুমি। 



আধ্য-ভারত ১২৯ 

পাগ্ুৰ চতুর্থ রথী ভূবন মাহ 

কন্দর্প জিনিয়া ূপ বুল হম, 

£সবিঃিব চরণ ভব মাব্দি হনয় । 

খে বিজ্গনাল লসহদেব করিত পাণডর, 

যু'ধছির সভাচন্ত্ সবব গুণ ধার, 

আশ্রিনী কুমার পুজ নত ভাবে পদে। 

রিকল, নকুল, পভ্তাজ দিত আার, 

সঙ্গ লঙ্ে বাশুদের সবে পাদানত, 

পুজিছেব চতণ হব শ্রেষ্ট জানে সদা 

প্ররোবালী, পুরোনারী, কৌরব বনিতা, 

সর্বরন্ সম্ভারেছে সর্কবৌবিধি জলে, 

ইন্দ্রপ্রস্থে অটিবেজ্জ করিবে তোমায় । 

, স্্রবিমল কীন্ত তব ছাইবে গগন, 
গ1হিনেক বন্দিগণ তব স্ভতি গান, 

বম্শ তব রাষ্ট্র হ'বে দেশ দেশান্তরে, 
অঙ্গ অধিপতি হ'বে সসাগরা পাঠ । 
নত শৈর হবে সব রাজন) নগুল, 

যে'গাইবে রাজকর আসমুদ্র ধরা, 
নত হ'বে পদে তব কৃষ্ণ, বলরাম, 

গাণ্ডীব ও স্দর্শন হ'বে আজ্ঞাবহ । 

এ ইন্দ্রত্, এ গৌরব অমর বাঞ্ছিত, 

ইন্দ্রের ছুলভ কর্ণ ঠেলিওন। পায়; 



১৩৩ আব্য-শ্তারত 

চেয়ে দেখ দাতাকর্ণ ! নহে দিন দূর, 

প্রসনা প্রসনময়ী ভাগা লক্ষী তব, 

ভারতের সিংহাসন শুন্য তব তরে । 

কণ। বাসুদেব! প্রুব সত্য চন হোমার, 

মিলিলে পাণ্ডব সনে অঙ্গ আঁধপতি, 

ভারতের সিংহাসন করায়ত্ত তা'র। 
মিজিলে পাবক সনদে ভীম প্রভগ্জন, 

পোৌডাইতে পারে বিশ্ব চক্ষের নিমিষে, 

সম্গ্র সাগর বারি পারেন! রোধিতে, 

সম্মিলিত মহা শক্তি অগ্রি মরুতের। 

পাণ্ডব বীধ্যের সনে হইলে মিলিত, 

দাত।কর্ণ ভজবল্ ; গান্ভীবের সনে 

হইলে মিলিত মোর একাদি কুপাণ, 

কেহ নাই বস্ধার রোধিতে আমায়; 

কেহ নাই ভঙজবল রোধিতে কর্ণের । 
আসমুদ্র করগ্রাহী হ'বে অঙ্গপতি, 

কা'পিবে কণের দাপে সসাগর। ধরা, 

ভেদিবে কর্ণের কীন্তি নীল নভো স্থল, 

কর্ণের যশেতে ম্লান হবে রবি শশী, 

রাধেয়ের সিংহনাদ অসির ঝঙ্কারে 

আতঙ্কে উঠিবে কাপি মহী, সিন্ধু, বোষ 
ভয়ে ভীত ভারতীয় রাজন্য মণ্ডল, 



আধ্য-ভারত ১৩১ 

নত শির হ'বে সব পাগ্ডবের পদে, 

বৈকত্তন পদ রজ ধরিবে মাথায় । 

(সই পথে আছে এক ঘোর অন্তরায়, 

জানন। কি যছুদতি তুমি বাশ্থদেব ! 

(কন রাধেয়ের অসি কোষবদ্ধ আজ, 

বিরত কৃপাণ কেন মৃত্যু বরষণে £ 

কুকুরাঁজ স্থযোধন উপকারী মোর, 

বাধেয়ের প্রাণ সখা কৌরব অধিপ, 

কণের আশ্রয় দাতা কুরুকুল পতি । 

ভাজ স্ুযোধন মে!রে দিয়াছে আশ্রয়, 

করিয়াছে দান মোরে রাজ্য সিংহাসন ; 

ষা'র ভন্য বৈকহন অঙ্গ অধিপতি, 

দয়াতে রাধেয় যা'র কৌরবের বান্ছু; 

যা'র জন্য সুশুপুত্র কুরু সেনাপাতি, 

ত্যজিব তাহারে আজ বিপান্ত সময়, 

4 নহে ক্ষত্রিয় ধন্ম শোন হে কেশব ! 

উত্তাল তরঙ্গময় রণ পারাবারে, 

জীবন মৃত্যুর এই মহা সন্ধি স্থলে, 

ঘোর মেঘাচ্ছন্ন এই অমা নিশাকালে, 

অসহায় ভাবে একা রেখে ছুয্যোধনে ; 

কেশব ! জানন। তুমি কত নিরা শ্রয়, 

কত অসহায়, হতভাগ্য ছুয্যোধন ; 



৯১৩২ আদ্য-হারত 

আসীপন বলিতে তার কউ নাই ভবে, 
"কৃত নাতি দেখে ভারে প্রীতির নয়নে । 

(ঘা কুভল্পতা এই, ঘ্বুণা ঢচণ্ডালের, 

ীলু সেরেদের যোগা এই আচরণ, 

নহে বীর ধন্ম কভু, ধন্দ বেশরীর । 

আকুষ । কীর শ্রেক্টু জঙগপতি ' উপকারী জন 

হর যদ পাপে রত, পাপ পথগামা, 

জা টা শান্দ্র বিধি মত; কুষ্ঠবাখি 

গ্রস্ত ভঙ্গ ত্যাগ সদা করে বুলগণ, 

রক্ষিত সমস্ত দত ব্যাধি কোপ ভাতে । 

বন্ধু যদি চিপ ভর মভাপ'পে কভু, 

নিব:রিব যসাধ্য করি প্রাণপণ, 

1 প্ণরি রভিব দুরে ব্যথিত অস্তরে, 
অথবা ধরিব অসি বিন্দদ্ধে তাহার, 

করিতে পাপের দণ্ড শোন অঙ্গপতি ! 

এই কুতচ্তা, এই ধন্দ সনাতন, 

এই প্রতি উপকার উপকারী প্রতি । 

মহ পাপে প্রবর্তিত দুষ্ট দুর্য্ো ধন, 

না করি পাপের দণ্ড হইবে সহায়, 
এ নহে কর্তবা তব ক্ষত্রকুলোন্তম ৷ 

নিপীড়িত দেখ তব সহোদর গণ, 

রাজ্যহীন, ধনহীন, আশ্রয় বিহীন, 



আধ্য-ভারত ২৩০৬ 

বনে বনে কাদিতেছে বিধব। জননী ৷ 
চাও প্ুত্রগণ পানে অঙ্গ অধিপত ! 

পাথ্গালীর :ঞ্ পুরে “দখ একবার, 

অনাহারে, অন্ধানহারে, ননপ্ স্ুতুল, 

“ঘতেছে গলিয়া কর্ন সংসার নাভ 

শীণু দহ, জীর্ণ বাস বুরুঞ্ুল শিশুও 

দেখ তন জ্রাভ বধ দুপদ বালার, 

লাপ্তি তা হিজর কর সম্স,থে তোমার ; 

নত্র পশ্ড ছুঃবাসন ক্ষএ্রকুল প্রানি, 

রাজ সন্ডা মারবো গুরু ভনের সম্মুখে, 

করে বিবন্স। তা'রে করেতে অযাস, 
বরিঝাছে পাঞ্চ।লার কেশ আকষণ, 

পাপের সাকার মুক্তি পাশী ছুয্যোধন, 

রজন্দল! সেরন্ধশীরে দেখ.ইছে উর, 
করিঝাছে নিধ্যাতন তব ভ্র'তিবধু ॥ 

দেখেছ স্বচক্ষে তুমি সে হাগুব লীলা, 

কৌরবের নারকীয় সেই অভিনয, 
পৈশাচিক অষ্ট হাঁসি মহ। পাপাদের, 
এখনো সহায় হ'বে দাতা কর্ণ! তুমি? 

ছুয্যোধন প্রতি এই নহে ভালবাস, 

প্রতি উপকার নয় উপসকাব্রী প্রতি, 

প্রেম নয় হলাহল, কালকুট বিষ, 



১৩৪ 

কর্ণ। 

আব্য-ভারত 

স্ৃহাস্তে দিতে তুমি বুকে তোমার ; 

আকথিছ ছুর্যোধনে মরণের পথে, 

ড্রবাইছ মহা পাপে মতা কুরকুল ; 
জ্বালীইছ দাবানল রমা উপবনে, 

আমন্ত্িছ মঙ্কাকালে কৌরব নগরে । 

এখনে! সময় আছে ফের অঙ্গপতি ! 

রক্ষ' কর নিজ কুল স্বজন বান্ধবে, 

রক্ষা কর চন্দ্র বংশ, বিধ বংশধর ! 

ডবা”ওন। ধার্তরাষ্টে পাদ পারাবারে, 

কৌরবের ভবিষ্যৎ করোনা আন্ধার ; 

করিওনা জায়ীময় ভাগা ভারতের । 

বাস্থদেব ! ক্ষত্রিযের মাতা পিত। কেবাঃ 
কেবা তার আত্ম পর, স্বজন, বান্ধব, 

কেবা পু, কেবা মিত্র, শক্র কেব। তা'র। 

ক্ষত্রিয়ের মহ। ধন্ম প্রতিজ্ঞা পালন, 
ক্ষতিয়ের শেঠ ধন্ম আশ্কিতে রক্ষণ 

ক্ষতিয়ের ক্ষতিয়ত্ব মনুষ্য তার 

মানবের মনুষ্যত্ব চরিতার্থতায়, 

কৃতচ্ততা মহা পুণ, কৃতদ্বতা পাপ । 

ধন্্াধন্্ম পাপ পুণ্য জানিনা কেশব ! 
উপকারী ছুর্যোধন এই মাত্র জানি, 

অন্নদাতা কুরুপতি এই মাত্র মানি । 



আঁব্য-ভারত ১৩ 

পাপী হক, তা িহ'ক, হক অধাশ্মিক, 
তউক্ ব্রান্গণ, শুদ্র অব চণগ্ডাল, 

মানব, দানব তক, তউক পিশাচ, 

অন্যাচারী, অনাচ:রী, তক পরদারী, 

হক সেই নরপশ্ুড অথবা ঘাতক, 

হক তেই প্রাণ তন নিজশন পাষাণ ; 
ব্রন্মচস্ত1, শু বতন্তা, হক রাজার, 

রাত দ্রোঙী, মিজ্রুদাহী, বিশ্বাস তাতক, 

রাজদোহী, পিতু্দরোশ্টী হাক সেই জন্, 
হক সেই কলুধিত নরহুকর কীট, 

বন্ধু যেই বুদকে তারে রাখে অন্ুক্ষণ £ 
শত্রুর শিরেতে মরি সোজা খডগাঘাত । 

নাহি চাই রাজা ধন, বিভব বিষয়, 
ভারতের সিংভ্াসন কি ছ'র £কশব ! 
পৃথিবীর সিংহাসন নে কাম্য মোর, 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পারি দলিতে চরণে ॥ 
নাতি চাই মাতা, পিত।, ভ্রাতা, সহোদর, 

দারা, স্থত, পরিবার, স্বজন বান্ধব ; 

নাতি চাই যশ মান, কীত্তি, অমবর্তা, 

ন্ঢ চাই বৈকু৯ আমি চাই না কৈলাস, 

চাই না অমরাবতী, অমর সম্পদ, 

যুক্তি আমি নাহি চাই পরপারে কভু, 



১৩৬ আধ্য-ভাঁরত 

আশ্রয় দাতাঁরে তাজি সঙ্কট সময়ে ; 
বিণন্তি সময়ে তাগ করি ছুণ্যোধনে । 

আদেশ আমায় যদি করে কক্ুপতি, 
হাঁনিব আপন অমি আদন,র শিরে ; 

কাটি এই শির দিব টক্ররাজ করে, 

সৌহ্দগ্যের বিশিমছে গ্রাতি- পার | 

শ্রীকৃষ্ণ । . অঙ্গপতি ? একবার জ্ঞানের নয়নে, 
ভারতের চাটিদিক কর নিরীক্ষণ, 

শরতের ক্ষহিয়ের অদুই আকাশে, 

দেখ কিব। কাল মেঘ হয়েছে সথগর, 

অধন্মের ঘনঘটা দেখ কি শাষন । 

আসিবে প্রলর ঝড়, ভীম ছুনিবার, 

হরে ঘোর ভুমিকম্প, গলর ভুঙ্কার, 

বজপাত, উক্ধাপাত, আগ্নি বরষণ | 

কৌরবের লোভ হ'তে ব।চাতে বস্থুখা, 
বাজিবে সমর ভেরন জুড়য়া ভারত, 
জ্বলিবে সমরানল, বাড়ব অনল, 

পুড়ে বাবে ক্ষত্রকুল, অধন্ম খাণ্ডব; 

পঙ্গ পাল মত সব দেখ অঙ্গেশ্বর ! 

মিলি'ছে বীরেন্দ্র বুন্দ হস্তিনা নগরে। 

নরহতা1 মহা পাপ করিতে নিবার, 

নিবারিতে ক্ষত্র মেধ কুরুক্ষেত্র রণে, 



আশধ্য-ভারত ১৩৭ 

রক্ষিতে ক্ষতিয় কুল ক্ষত্রিয় জগৎ, 

সন্ধির প্রস্তাব লয়ে গিরাছিনু আমি, 

পাগুবের দূত পে, 'কীরব সভায় 
ভেবেছিনু সামঞ্তস্ত করিব দে।হায়, 

(তি হত্যা পাপ হ'তে বাচার পাগুৰে। 

পা [লি কোৌরব র.জ্বা ; হ্যা মত তা'র, 
আগ্ধ পাগুবের । চাঙে নাই অংশ তারা, 

ধন্ম পুত্র যুধিগির ভ্রাতা পঞ্চ তরে, 

চাভিয়াছে ভিক্ষা মাত্র পঞ্চ খানি গ্রাম । 

“বনা যুদ্ধে নাতি দিব সৃচাগ্র মেদিনী” 
শুনে'ছ লোভীর সেই প্রতিজ্ঞা ভীষণ । 

চির দ্রিন হিতাকাঙক্ষী আমি কৌরবের, 
সভা মধ্যে কহিলাম চিত যে বচন, 
নিবৃত্ত হইতে এই চ্ভাতি বিরোধেতে ; 

অকারণ নিধা।তন করিল আমায়, 

বান্ধিল কৌরব পতি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে, 

কর্হিল মহবি বাসে কর্কশ বচন, 

রূঢ় আচরণ কৈ“ল বিছুরের সনে, 
কুরুপিত ভীক্ম দেবে কৈ'ল অপমান, 

না শুনিল জ্ভান বৃদ্ধ দ্রোণের বচন, 

কহ কর্ণ! যুদ্ধ বিনা কি আছে উপায়? 
বুঝিলাম এতদিনে অনিবার্য রণ, 



আখ্য-ভারত 

করিবে ভারতভাগ্য চির ছায়াময়। 

কৌরবের ভূজ তুমি অঙ্গ অধিপতি ! 

তুমি যদি ন1 হও সহায় ; হইবেনা 
ছষেশীধন এই পাঁপে রত । কুকুক্ষেন্ 

ড.বিবেনা, ক্ষত্রিয়ের শোশিত সাগরে । 
ভারত সমর হবে ক্রীড়া হাস্তকর, 

উত্তর গোগুহে সেই গোধন হরণ | 

'ভীল্গা, ফ্রাণ, উ্য়ের স্সেতশ্রথ কর, 

কৌরন পাগ্ডব তুল' তাদের নয়নে ; 
মদ্রপতি, সিন্কুপতি, কুটুন্ম উভয়, 

হইবে নিরস্ত দোহে দেখিলে সঙ্গট ; 
মহ।রথী বৃহদ্বল, ভগদত্ত বীর, 

দিবেনা কখনো রক্ত কৌরবের তরে ঃ 

কুরু পাগুবের গুরু কৃপাচার্ধা রধী, 

লিপু নাহি হবে কর্ণ! এই পাপে কতু; 

চাটুকর সভাসদ গান্ধার নন্দন, 

কৌরবের হিতাকাঞ্ক্ণীী নহে কোন দিন, 

ধরিবেনা অন্ত্র দ্রৌণি, যতক্ষণ দ্রোপ, 
নাহি হন সেনাপতি কুরুক্ষেত্র রপে; 

ভালরূপে জানে তাহা রাজ ছুয্যেধধন । 

নির্ভর করিয়ে শুধু বাহু বলে তব, 

হইতেছে কুরুপতি রণে অগ্রসর ; 



কর্ণ। 

আব্য-ভারভ ১৩৬ 

কৌরবের বাহু তুমি অঙ্গদেশ পতি ! 
ছুধ্যোধন ভুজ বল দাতা কর্ণ! তুমি! 

রাখ মোর অন্ররোধ বীরেন্দ্র কেশির ! 

করি ওন। শীতঘাতী ক্ষত্রিয় জগৎ 

নিম্মুল করো'না তুমি মহা কুরু কুল। 
জাতরক্ডে, হগ্কাতিরভ্ডে, জাতিরক্তে আর, 

করিওনা দাতাকর্ণ । কলঙ্কিত কর ; 

ভাসাঁওনা জনন!রে শোক সিদ্ধু নীরে, 

পুত্র গণে করো'ন। ন্মনাথ অঙ্গপতি ! 

পুরিওন। হাহাকাঁরে আপন আবাস। 

কন্ঠাগণে, ভগ্গীগণে, পত়ীগণে আর, 

পরাগন। হে বীরেজ্্ । বৈধবোর ফাস; 

কৌরব, পাণ্ডৰ, রক্তে, রক্তে পাগলের, 

করো'না রঞ্জিত তৃমি সোনার ভারত । 

রাখ মোর অনুরোধ ; দাভাকর্ণ ! তুমি, 

ভারতের সিংহাসন ঠেলিওন। পায়, 

অঙ্গপতি ! এ ইন্দ্রত্ব করিওন। ত্যাগ, 

দলিওন! চরণেতে ভাগা লন্মনী তব, 

ভেঙ্গো'না মঙ্গলঘট করি পদাঘাত। 

কুটিল, কুচক্রী, তুমি খল চুড়ামণি ! 

খেলি” নিষ্ঠর খেলা নিষ্ঠ,র পাষাণ ! 
সকলি তোমার চক্র ওহে চক্রধর ! 



১৪৩ আধ্য-শারত 

সকলি তোমার লীল। লীলাময় তুমি। 

ত ছলি ছ তুমি হে ছলনামর ! 
বৃর্ণকেও চাহ কি জলিতে % ভেবে" কি 

ভাঙ্গ শজি সহারণী অঙ্গ অধিপতি £? 

অভভুন কুপাণ করে কৌশলে কেশব ! 

বিনাশিনা ্গতকুল ক্ষত্রের জগত 3 

উত্াড়ি? অধ্ধশ্পর্দ। মতা মক, 
স্লা,ন করিতে ধন্ম, ধন্মরাজ/ তব, 
কুষ্ঠ অবতার এই শেষেত দ্বাপরে ২ 

নরক্ষপি, নরব্দপি, বহুরূপি, ভরি ! 
কচিল ছলনামর়, কুম্থমে পাবাণ, 

পার নাই ছন্বারে দাতা কনে তুমি । 
অধন্মের মভাদম ছুই দুর্যোধন, 
মুল তার ধুতরাপ্, অন্ধিক। তনয়, 

মহা ্ কন্ধ মহাপাপী অঙ্গ অধিপতি, 

শাখা ভুষ্ট ছুঃশাসন, শকুনি ভুন্মতি, 
ফলপুষ্প পাশাসক্ত ধান্ুরাষ্ঈগণ , 
অসংখ্য বারেন্দ্র বৃন্দ আশ্কিত তাহার, 
বহুরথী, মহারথী, বিশ্বাস ঘাতক, 
মদ্রপতি, সিক্কুপতি, ভগদত পাপী, 
ভারতের অধান্সিক নুপতি মণ্ডল ; 
সেই ভ্রম মূলে সদ! সেচিছে সলিল, 



আধ্য-ভারত ১৪৬ 

ভীম্ম, দ্রোণ, কপাচাবা কুরু বুদ্ধগণ । 

না পনিলে অন্তর আমি কুরুক্ষেত্র রণে, 

এ অধ'য় মহীরুত হবে না বিনাশ, 

বার্থ বে লীল! তব ক্ুঞ্ত আবত!র, 

পশিরাছি কুরুগ্রুতে আগু নর প্রায়, 

ভশ্মিতে কৌরব কুল, ভস্মতে আপনা 
কান পাপ কপি নাই কত ভে কেশব, 
কন পাপে শাত। আমি করিনি পাতিত ? 

নিবেবাধ অপুরদশীা, মুড ছুঘেনাধন, 
দুদ্ধ দানে পুবিরাছে কাল ভঙগঙ্গেরে, 
বস্ত্র মাঝে লাখিয়াছে জ্বলস্ত অঙ্গার, 

অম্বত জ্ঞানেতে পান করিয়াছে বিষ, 
করিয়াছে অ'তুাদান কৃতল্প ঘাহকে, 
পশিছে অনল মাঝে ভাবি রমা বন। 
জানি আমি বাস্থদেব! নিয়তি আমার, 
চালাব শ্বহস্তে মামি কৌরব বাহিনী, 
পোড়াইব শরানলে ক্ষত্রয় জগ, 
করিব শ্মশান আমি সম্গ্র ভারত ; 

বহাব রক্তের ঢেউ কুরুক্ষেত্র রণে, 

কৌরব, পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী, 
ডুবে যা'বে নারায়ণ ! শোণিত সাগরে, 
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মিলিবে কর্ণের রক্ত সেই রক্ত সনে । 

কঠোর নিরতি মোর শোন চক্রপাণি ! 

রণক্ষেত্রে দিব প্রাণ ধনঞ্জর করে, 

ভ্প্চর।ম শাপ কভু হবে না লঙ্বন, 

গ্রাসিবেন রথচক্র মাত] বস্ুন্ধর।, 

জামদগ্ন্য শিক্ষা শামি হইব বিস্মৃত 

সমর ক্ষেত্রেতে দেখি কনিষ্ঠ সোদরে, 
গলে বাব নহে আমি শোন হে কেশৰ £ 

শ্রথ বকর হ'তে অসি পড়িবে খসিয়া, 

ফেলে দেব ধনুঃশর, তীক্ষতম বাণ ; 

ফেলে দেব খরশান, শাণিত কুলাণ । 

পশিবে পার্থের শর কর্ণের গ্রীবায়, 

কাট? মুণ্ড রাধেরের লোটাবে ধরণী । 
ফান্তনের খড়গাঘাতে সমর প্রাঙ্গণে 

ফুরা”বে কর্ণের লীল। ; তৃতীয় পাগুব 

অজ্ঞীতে কাটিবে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরে £ 
কুস্তী পুত্র মরিবেক কৌন্তেয়ের করে । 
পার নাই বঞ্চাইতে নর নারয়ণ ! 

বহু পুর্বে অঙ্গপতি চিনেছে তোমায় ; 

সাজিয়ে সারথী তুমি অভ্ভুনের রথে, 
করিবে ক্ষত্রিয় নাশ নিম্মম ভ্বদয় ! 

বহিবে প্রলয় ঝড় ক্ষত্রিয় জগতে, 



আঁধ্ত-ভাবত ১৪ 

উপাড়িত হবে মহা মহীরুহ গণ, 
ভেঙ্গে চুরে, দলে পিশে, ক্ষত্রির সংসার, 
ভুমি কম্পে সমভূমি হউবে ভারত ; 
উপলক্ষ্য মাত ভাঝ কৌরব পাণ্ুব, 

নৈমিভ্তের ভাগী মাত্র কণ দরব্যোধন, 

শীর্ষ অনিনেতা ভুমি খল চুড়ামণি ! 
মাতিবে সমর মদে ছুষ্ট ক্ষত্রগণ, 

বীর দাপে সিংহ নাদে কীালাবে মেদিনী, 
উড়ে যাবে অন্তর মুখে ধুলি এুঠি প্রায় । 

ধন্মন্ষেত্র, কুকুক্ষেঞজ ক্ষেত্র অদ্বিতীয়, 
অদৃষ্ট পরীক্ষা করি কুরু পাঁওবের, 

ধরিবে শ্মশান মুক্তি জষ্তাদন্ন দিনে । 
গুধিনী, শকুনী, কাক, শালিকের দল, 

মাংসাহারী জীব্গণ তাঞ্ব উল্লাসে, 

অভিন্ন জীবিত মুতে কাঁরবে হুক্ষণ । 

পতি শোকে, পুত্র শোকে, জ্রাত শোকে আর. 

আত্মীয়, বান্ধব শে।কে, স্বজন বিয়োগে, 

ভারতের প্রতি গুহে উঠিবে ক্রন্দন, 
কাদিবে অনাথ শিশু হ'য়ে নিরাশ্রয় । 

সমুদ্র কলোল গ্রায় ক্ষত্রির সংসারে, 

উঠিবেক হাহাকার করুণ চীণ্ুকার ঃ 
বিধবার আর্তনাদ নেদিবে গগন । 
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লক্ষ চিতা এক স্গে উঠিবে জ্বলিরা, 

সমগ্র শারত হবে জকাও শ্মশান, 

উলঙ্গ ক্ুপাণ করের নাচিবে ডাকিনী, 
ভাঁসিবে তাণ্ডব হাসি শ্রেতিনী সকল । 

সেই শ্মশীনেদ শস্স মীখি নটব্র ! 
পিশাচের মত ভুমি বেড়াবে নাচিয়া 

বাজাবে মাতন বীশা হে বশীবাদন ! 
সঙ্গে বাও চক্রধর ! ও চন্ক্রে তোমার, 

ভুদিবেনা ক কর্ণ ভকত বসল ! 

বঞ্চাইচ্ছ প্রপঞ্চেতে সমগ্র জগণ্ড 
মিলিয়া মরের সনে হে চির অমর ' 

ছলিতেছ নিরন্তর -ক্ত জনে তুমি । 

বিনাশিয়। ক্ষত কুল নিশ্মম পাষাণ ! 

রঞ্জিয়। ভারত বকুক্ষত্রির শোণিতে, 
নর রক্তে করি তুমি পৃথিবী প্লাবিত, 

নাশিরা বীরেন্দ্র বুন্দ জগত “গীরব, 

চির তরে ড.বাইয়। মহা কুরুকুল, 
কৌরব কৃপাণে তুমি নাশিরা কৌরবে, 

কণ্টক সহায়ে করি কণ্টক উদ্ধার, 

নাশিয়া বিষের ক্রিয়। দিয়া হলাহল, 

এ ভারতে ধন্ম রাজ্য করিবে স্থাপন, 

বিলাইবে কৃষ্ণ নাম প্রতি ঘরে ঘরে । 



শুকুক। 
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ভাব কি পাষাণ ! পুর্ণ হ'বে তব আশা £ 

যদি অঙ্গ অধিপতি হয় কভু বীর 
দাতা কর্ণ হর বদি নু জু? কভু, 

চিনে থাকে যদি নোম! রাখের কখন, 

সতাবাদী, ভিতেন্দিত বে নণ হয়, 

£দব, ছ্বিকে. ভক্কিদান যদি বেকন্তন, 

লও ভুমি অভিশান কুশন কুটিল £ 

বর্থ ভবে চা তব গুভে হশিলীমর় 

এ ধন্ঠ লাজাজ্য ভব হইহুনল শ্পান, 

বত দিপ হ্হুকুল না হয় [নিন্ম জল, 

সিদ্ধ জে দ্বারাবন্ী নাহি বার বে, 
কৌশলে করেছি তুমি মঞ্ রক্ত পাত, 

প্রাণ ভার!ইনে ক্ুগ্ গুপ্ত অন্ধ ঘাতে, 

সাঙ্গ ভ'বে শব খেলা তল খেলাময় 

হন ভাবে রদ [| হব িধ শনে। 

সত)বাদী, প্িতেশ্দির বার ভাঙপতি ! 

নিশ্চয় ফলিবে শাপ দাতা কণ শব, 

ন্ুকৌশলে বদুবুল করিঝা নিষ্ফল, 
ডবাইয়। দ্বারাবতী জলধির জলে, 

এক] আমি নিন্ব বুক্ষে রহিব যখন, 

বালির নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন । 



রক্তের টান। 

প্রোণপুত্র অন্দরখামা কুরুরাজাদেশে পঞ্চ পাগ্ডবকে 

হত্যা করিতে গিয়া ?ঞপ।গুব ভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রকে 
হত্যা করিয়া তাঁহাদের ছিনন মুণ্ড কুরুক্ষেত্রে ভগ্রউর 

অভ্তিমশবাাশারী কুররাজ ছুধোধন সমীপে আনয়ন 

করেন । কুরুপতি ঘোর ঈর্ষা বশতঃ ভীমের মস্তক 

ধানে ভামের পুনের মস্তুকে পদাঘাত করিলে এ 
অস্তক উণীকৃত হয; তখন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিরা তিনি 

কুরুবংশ ক্বংশকারী শিশুচন্তা অশ্বথামীকে জুঢ় 

ভাষার তীরক্ষার করেন। বর্তনান প্রবন্ধে হুর্যোধন ও 

অশ্বপামার বাকপিতণ্ডা! বর্ণিত হইরাছে। মহ 

ভারতের বর্ণনার জান? যায় পাঞ্চাল রাজনন্দিনীর পঞ্চ 

পুত্র পঞ্চ পাগ্ডবের সহিত অভেদ মুরতি ছিলেন। 
মপ্রতিদন্দী সহিঙ্ায সম্রাট বন্কিমচন্দ্রের মতন আমিও 

এই বর্ণণা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাম করি। এ উক্তিতে 

“কহ যেন মনে ন! করেন যে ইহা বঙ্কিম বাবুর মত 
বলিয়াই আমারো মত ; আমি ফেউ ধরিতে জানিনা । 



দুর্যোধন। 
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গুরু পুত্র! সন্বনীশ করিয়াছ ভুমি, 

মহা কুল কুরুকুল করে ছ নিন্ম ল, 
নিববংশ করে তুমি কৌরব পাগুবে, 
ভারতের শেষ আশা করিয়া শেষ ; 

ডবাইছ কু্কুল রক্ত সিদু মাঝে, 
কৌরবের শেষ স্মৃতি ফেলিয়া মুছে ; 
ঘুচাইস্ড চির তরে গুরুর নন্দন ! 

কুরু"ম ভারহের ইতিহাস হতে | 

অন্ব্থাম। । বুরুপত ! বজসম আদেশ তোম!র, 

করে ছে পালন মাত্র গুরু পুত্র তব; 

কাটিয় ছে পাগ্ডবের শির অশ্বখামা | 

করে ছে প্রতিচ্ছা! পুর্ণ আদেশে তোমার, 

পুরস্কার করিয়াছে দান পিতৃশক্র 

দের; ঘোর প্রতিহিংসা করেছে সাধন 3 

করিয়াছে বৈর নিধ্যাতন ; লইরাছে 

পিতৃহস্তা প্রাণ ; খণ্ড সুণ্ড পাঁগুবের 

আনিরাছে অশ্বথামা শুলদণ্ডে ছিড়ে । 

ঘুচাই'ছে চিরতরে ধরা বক্ষ হ'তে, 

কুরু পাণ্ডবের নাম দ্রোণের নন্দন ; 

ডুবাই'ছে কুরুকুল শোণিত সাগরে ; 

লইয়াছে দ্রোণি আজ দ্রোণ হস্ত। প্রাণ 
ব্জজ হাতে” কাটিয়াছে পঞ্চ পাগুবেরে ৮ 
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ছধ্যোধন! ভ্রান্ত তুমি গুরুপুত্র রথী অশ্বথ।মা ! 

উন্মত্ত হরে তুমি হারায়েড জ্ঞান ; 

আদেশ আমার ছিল বধিতে পাগুবে, 

কাটিতে পাগুব শির ; অন্তিম শব্যার 

ছিল সাধ দেখিবারে মুগ্ড পাওডবের | 

মহাকাদ্য হুভা মোর ছিল চিরদিন, 

দেখি আগে মহাশক্র পাণ্ডব নিধন ; 

পদ'ঘ.তে চর্ণ করি বৃকোদর শির, 
অনন্ত নিদ্রা অমি মুদিব নয়ন, 

ঢেলে দ্রিব বারবপু মহানিদ্রী কৌলে। 

ছিন্দ সাধ, ছিল আশা, সুদুঢ় কল্পনা, 
এক চিভাশারী ভবে ভীম দুধ্যোধন, 

বুরু পাগুবের চিতা ভ্রলিবে উভয়, 

এক'সঙ্গে ভস্ম হ'বে ছুই মহাবপু; 
লেলিহান ভিহুব! তার করিয়! বিস্তার, 

সর্ধ্বগ্রাসী, সর্ববনাশী, অগ্নি সর্দভূক্, 

মুহূর্তে করিবে গ্রাস ভীম ছুর্য্যোধনে 

কা'র মুণ্ড খণ্ডিয়াছ নিশ্মম ঘাতক ! 
এ নহে কখনে। দৌণি ! মুণ্ড পাণুবের। 

ক্মশ্বথ।মা। কুরুপতি ! এই পাগুবের মুণ্ড, মুণ্ড 
তব শত্রুদের ; বজ্ত হাতে” কাটিয়াছি 
আদেশে তোমার ; পিতৃশক্র করিয়াছি 
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শেষ। কর অনুমতি হে কেরব পতি! 
শস্দণ্ডে ছিড়ে ফেলি মুড কেশবের, 

পবংস করি যদুকুল ফেিবের সনে, 

সিদ্ধু জলে ডুব ইরা দেই দারাবত। 

প্রলনেদ কাল হাজ দাণের নন্ন, 

সপবগ্রাপী অগ্রি“পী শোকে ত পিগর । 

ঘটা'বে প্রলয় ভ্রৌণি, ও$বাবে ক্চারত, 

শরানদে ছারখার কারবে সংসার, 

করিবে অখিল শিশ্ব প্রকাণ্ড শাশান। 

উপাডিয়ে হিমগিরি ডুবে সাগরে, 

ভুজ বলে রতাকক করিবে মন্থন ; 

শুধিবে লবণ সিদু, ভেদিবে গগন, 

ঢণিবে অসরাৰতী, লুঠিবে কেলাস, 

উপাড়িবে নীল নভে নক্ষত্র মণ্ডল, 

হরিবে রবির তেজ, বজু বাসবের, 

সুমেরু সিঙ্গুর জলে দিবে বিসঙ্জন । 

দুর্যোধন। রথীশ্রেষ্ট অশ্বথাম! গুরুর নন্দন ! 

পিত শোকে ভান হারা উন্মত্ত যে তুমি; 
পার্চালীর পঞ্চ পুত্র করেছ নিধন, 

নির্বংশ করে্ছ তুমি কৌরব পাগুবে 
ঘুচা"য়েছ কৌরবের পিণ্ড অধিকার। 

জহ্বখামা। রাজ! স্থযে' ধন! 



১৫৩ আঁধ্য-ভারত 

প্রতিজ্ঞ আমার পুর্বব হ'তে জ্ঞাত ছিল 

কাপুরুষ পঞ্চ ভ্রাতা, বর্বর কেশব ; 

প্রাণ ভয়ে ল'রেছিল দেব পদাশ্রয় । 

রক্ষি'ছে পাগুবপুরী অমর নিকর ) 

দেব রাজাদেশে আজ দেব “সেনাপতি, 

রচি'ছে অপুর্ব বু পার্বতী নন্দন, 

দ্রোণির কুপাণ হ'তে রক্ষিতে পাগুবে। 

বেগ্রিয়া প্রাচীর গড় সহত্র লোচন, 

বজ হাতে বজপাণি করিছে ভ্রমণ ; 

ভ্রমি'ছে কার্মমক করে আপনি কুমার, 
জগগ্রণ্ড প্রহরীব্পী দিকপাল গণ, 

রক্ষিছে পাণ্ুব পুরী ইন্দ্রের আদেশে। 

দুয়ারে ছুয়ারী শুলী নিজে চন্দ্রচুড়, 

বিশ্বনাশী শুল্ করে মহাকাল শিব, 

রক্ষিছে গড়ের দ্বার শশাঙ্ক শেখর, 

আপনি ঈশান করে প্রলয় বিষাণ। 

মহীরাবণের হাতে রক্ষিতে রাঘবে, 

রক্ষিতে সৌমিত্রী শুরে, বানর কটকে, 

লাঙ্গুলে রচিয়াছিল৷ কিক্ধিন্ধা' অধিপ, 

দুর্ভেগ্ভ প্রাচীর যথা স্থগ্রীব বানর, 

জাগ্রত প্রহরী,যথা বিভীষণ রথী, 
রক্ষিল৷ গড়ের দ্বার অগ্জনা তনয় । 



আ'ধ্য-ভারত ১৪১ 

ভুলিলাম ভীমা অপি,তীক্ষ খরশান, 

সৃত্যুশর সংযোক্জিত করিয়া কান্মবকে, 
মহারণে ত্রিলোচনে করিন্ু আহবান, 

দিংহতেজে আক্রমণ করিলাম শিরে, 

হাসিয়! ছাড়িল। পথ দেব দিগম্যর । 

দেখিলাম কুরুপতি ! গড়ের ভিতর, 

কৃতাস্তের দুতরূপে প্রবেশিয়া আমি, 

প্রমত্ত ভ্রমর পঞ্চ এক পুল্পে যেন, 

প্পেমভরে পাঞ্চালীব্ন অঙ্গ আলিঙ্গনে, 

রয়েছে নিদ্রিত স্থথে ভ্রাতা পঞ্চজন | 

রাজা স্থৃযোধন ! প্রলয়ের কাল আমি 

সাক্ষাণ্ড শমন, টলে নাই মম প্রাণ, 
শ্রথ হয় নাই অসি, আসে নাই ক্সেহ, 

হয় নাই এ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার ; 
মরুসম শুক প্রাণ গুরুপুত্র তব, 

জ্বলিত আগ্নের গিরি আাণের ভিতর, 

পিতৃশোকে অশ্বথখামা সেজেছে পিশাচ, 

উপাড়িয়। ফেলিয়াছে সহ, দয়।, মায়া, 

হৃদয়ের কোমলতা ফেলেছে দলিযা, 

মানবের মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, মহত্ব, 

বজ হাতে; উপাড়িয়া হৃদয় হইতে, 

প্রতিহিংসা অনলেতে পোড়ায়েছি আমি, 



১৫২ . আধ্য-ভারত 

ভাঙ্গিয়া চরিয়? প্রাণ দলিয়া পিশিয়া, 

নেভ, দা, মায়া, সব দিয়া শিবব।সন, 

ফোণশোকে দ্রোণি আজ দেজ'ছে দানব; 
করিরাছে কাধা শেষ একটী আঘাতে : 

এই দেখ বুক্ত মাখ। শাণিত কুপাণ, 

পালিয়াঙে কুরুপতি ! আদেশ তোমার । 

ছুর্যোধন। ভান্ত ভুমি অশ্বথামা ! ছলিত নিশ্চয়, 

বঞ্চনা! করে ছে তোমা দেব পঞ্চানন £ 

এ ল'চে পাণ্ডব শির গুরুর নন্দন" 

ভ্রান্তিবশে নাশিরাছ পুঙ্গণে ভুমি, 

পাঁধ্শালীর পঞ্চপুত্র করে'ছ নিধন, 

করিরাছ শিশু হতা। উন্মত্ত বাক্ষণ ! 

বিশ্বপুঙ্জা দ্রোণ গুরু পুত্র অশ্বথা মা 2! 

অপাপ শিশুর রক্তে রঞ্ডিযাছ অসি । 

ব্যাধ বেশে পশি তুমি সিংহের গহবরে, 

নাশি'ছ শাবকগণে স্তপ্ত। সিংহিনীর । 

চোর বেশে পশি তুমি কৌরবের গৃহে, 
কুরুকুল শেষ নিধি করিয়াছ চুরি । 

গুরুর নন্দন ! গদাপাণি ছুর্যোধন, 

ভগ্ন উরু গদাঘাতে পদাঘাতে শির 

অবশ, বিকল দেহ শোণিত ক্ষরণে, 

নাহিক উঠিতে শক্তি কণ্টাগত প্রাণ, 



আর্্য-ভারত ১৫৩ 

অন্যথায় পেতে তুমি যোগ্য পুরস্কার, 

কুরুবংশ পবংসকারি ! কুরুপতি করে । 

ভারতের রক্ত সিদ্ধু, মহাভারতের 

মহারণ কুল নজ ভইয়াছে শষ, 

শিদ্ত্তিয় কাযা বস্থধা। থামিয়াছে 
মতা ঝড়, বজপা ৬, উক্ধাপাত, অগ্নি 

বরবণ, গুলর ভুঙ্গার, ভেঙ্গে চরে 

দলে পি ্তিয় জগত: ধামিয়াছে 

ভূমিকম্প, সনভূমি করিয়া ভারত । 

নিবিরাছে দাবানন, বাব অনল, 

পোড়াইয়া কুকুকুল, অধন্ম খাশুন । 

কৌরব পাগ্ডর সে”, সেনা নারারণা 
রনশারী, রণশ'রী ধার্তরাই্ীগণ | 

স্বজন, বান্ধব, মার আক পরাপর, 

একই শয্যার শুয়ে শক্র মিত্র সব ; 

কেহ রহঠিলনা বংশে করিতে তর্পণ, 

জ্বালাইতে সন্গ্যা দীপ কুরুরাজ গুছে, 

পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র ছিল শেষ আশা, 

সে আশ করেছ শেষ নিম্মম ঘাতক । 

প্রলয়ের কালরূপে দ্রোণের নন্দন ! 

অপাপ শিশুর রক্তে রঞ্জি তরবারী, 
বীর বলে পরিচয় দাও কাপুরুষ, 



৯৫৪ 

অস্বখ্খামা। 

আধ্য-ভাঁরত 

নিশ্মম, বর্ধবর তুমি দ্বিজকুলকালি, 

রক্তপারী নিশাচর রে নরশার্দ “ল, 

ঘুচা যেছে কৌরবের পিগ্ড অধিকার । 

স্তব্ধ হও কুরুপতি রাজা স্তযোধন ! 

কেটে,ছি পাণ্ডব শির আদেশে তোমার ; 

পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র আছেন কুশলে, 

মহাকুল কুরুকুল হয় নাই শেষ, 

কৌরবের শেষ স্মৃতি যার নাই যুছে”। 
বার তুমি স্থুযোধন ক্ষত্রিয় সম্তান ! 

কেন তব এই মোহ কুরুকুল পতি ! 
বীর প্রাণে ছুর্দলতা শোভে না কখন। 

মেহের ছলনে তুমি কৌরবের নাথ ! 
হ'য়েছ উন্মস্ত দেখি জ্হাতি রক্তপাত। 

এই দেখ কুরুরাজ ! মুণ্ড পাগুবের, 
এই দেখ গদাপাণি ! গদাপাণি শির, 

চর্ণ তব পদাঘাতে রাজা সথযোধন ! 
এই দেখ মিথ্যাবাদী ভীরু প্রব্ণক, 

সাকার পাপের মৃত্তি বিশ্বীস ঘাতক, 
বিড়াল তপস্বী ভণ্ড যুধিষ্টির শির, 
দেখ কি বাীভৎস্য মুত্তি কুরুকুল চূড়া ! 
এই ফাল্গুনের শির চেয়ে দেখ রাজ। ! 

বজ হাতে কাটিয়াছে দ্রোণের নন্দন, 



আধ্য-ভারত ১৫৫ 

গুরুহস্তা, ব্রঙ্গহস্তা জারজ অভ্ভনে । 

এই লও কুরুপতি মারি স্থত শির, 

কাটিয়াছে অশরখাম। শাণিত কুপাণে, 

মদ্ররাজ নন্দিনীর যুগল নন্দন। 
হুর্যেযাধন । ঘাতক ব্রাহ্গণ ! সংবর রসনা তব, 

রক্ষা কর দুধ্যোধনে ব্রক্ষহতা। পাপে 

ধরার ভূবণ মোর ভাতা পঞ্চ জন, 

রাজ খর্ব ক্ষত্রকুল রত্র সবেবান্তম, 

দেবন্ধে, মহত্ধে সব ভ্রেলক্য পূজিত, . 

বীরত্ে, শুরতে, 'শীর্যো অদ্বিতীয় ভবে, 
দয়ায়, ক্ষমার, শীলে অমর বন্দিত, 

আশৈশব মহ] শত্র, আশৈশব সখা, 
পারিবেনা ছুর্যোধন সহিতে কখন, 

জ্্রাতিনিন্দা, ভ্রাতৃনিন্্রী ঘাতকের মুখে, 
সুত দেহে হবে তার জীবন সঞ্চার ; 

অবশ ধমণী মাঝে বহিবে শোণিত ; 

মুষ্টি মধ্যে ছুর্ষেঠাধন চুর্ণিবে তোমায়, 

রঞ্জিবে কৌরবপতি দ্ৈপায়ন নীর, 

শিশুহস্তা, হিং পশু, বিশ্ব নিন্দকের 

উত্তপ্ত শোণিতে এক বজ প্রহারেতে । 

গুরু পুত্র! অন্তিম শয্যায় দুষ্যোধন, 

দাড়াইয়া মহাকাল শিয়রে তাহার, 



আধ্য-ভারত 

মুত্তার্ভেকে ফুরাইনে জীবনের খেল।, 
উড়ে, যাবে প্রাণ পাখী জাজিরা পিঞ্জর, 
লুপ্ত ভবে ছাবোপন ধন স্টততে, 

চিরতরে শ্ুপ্ু হানে পধীতর কোলে, 

লীলা! শেন, খেলা লেব, শেব তার দিন 

তাহার শিতি পু; জীবন শাটকে 

এখনি হইবে শব ববনিকা গা, 

কিন্তু অঞ্স সা ! শ্গুতিলে।প হর নাই তার £ 
এখনও প টুণভত্তান বাজ 27-7ধন্, 

যতক্ষণ না ক শছে শেবেপ নিশ্বাস, 

যতক্ষণ দেহে তার রঝেতে পরান, 

যতক্ষণ হশছে বুকে শে।ণিত স্পন্দন | 

উন্মাদ আান্ষণ ! চাহ কি ছলিতে তুমি, 

মহাবল দুধ্যোধনে অন্তিম সমরে, 

ভেবেছ কি হতজ্ভান কুন্কুল পতি ? 

ভুলেস্ছ কি দ্রোণাক্সজ ! বার বৃকোদরে, 
কীপিত মেদিনী সদা পদভরে যার, 

পদাঘাতে চর্ণ হ'ত অটল ভূধর, 

উপাঁড়িত মহীরুহ বাহুবলে যেবা, 

লক্ষ রক্ষ বিনাশিল মুগি প্রহারেতে, 
পদাঘাতে চূর্ণ কৈল অস্থি কীচকের, 

মুষ্টাঘাতে বিনাশিল হিড়িন্য দুজ্জয়, 



আ ব্য-ভাবরত ৮৬. 

তণবণ্ড জলা সন্ধ্যে ফেলিল ভিড়িয়া, 

যাব্র ভয়ে মহাভীত ছচেদি অধিপতি, 

রণ ভঙ্গ দিয়াছিল ব্লাজ শ্িশুপাল, 

কন, ছুন্যোধন ডরে যাঁর সিংভনাদে, 

অধুত হস্তর বল দেহেতে বাহার, 

বাক্ুকির দংশ্ানেরেত মরগান যে জন, 
গিলে কাল কুট নীলকট প্রায়, 

ছুর্নো লন গদাঘাতে টউলে নাট যেবা, 
শাল পপাঘাতেভ ঢণ লথ, ঢর্শ লর্ধী, 

উর্ণ দপ মন্তগজ নিদুদেশ পতি, 
আকাশে বুণবমান সহজ কুঙ্জর । 

যেই বীর বুকৌোদর এক পদাঘ!তে, 

কেলিল কনের রথ যোজন অন্তর ; 

কেমনে ভাবি'ছ মনে *রুর নন্দন ! 

দ্বিতীয় পাণগুব ভাঁমে ননীর পুতুল, 
ভগ পদ পরশনে ঢণ ভাল শির £ 

পিতুশে।কে হতজ্ভীন উন্মস্ত বর্বর ! 

পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র অভেদ মুরতি 

পঞ্চ পাঁশুবের সনে, ভুলে'ছ সে কথা, 

কাটিয়াছ প্ুত্রগণে নৃশংস ঘাতক ! 

অপুত্রক করিয়াছ পঞ্চ সহোদরে, 

কৌরবের ভাবী আশা করেছ স্বপন, 
বিশ্বাস ঘাতক ! ৌরবের অল পুষি 



১৫৮ আধ্য-ভারত 

ও ঘ্বণিত দেহ, নাশি'ছ কৌরব শিশু 

হীন ব্যাধ প্রায়; কৌরবের তীক্ষ অসি 

বসা+য়েছ নরপশ্ড ! কৌরবের বুকে । 
কৌরন আশ্রিত হয়ে, কে রব শোণিতে, 
মিটা”য়েছ নিশাচর ! শোণিত পিপাসা 
দূর হও এ মুহত্তে ঘণিত চগ্ড।ল ! 

মুখ দেখা ওনা আর মনুষ্য সমাজে , 

বড় দুঃখ প্রাণে মোর অস্তিম স্ময়ে, 

বজ হাতে উপাড়িয়। হ্ৃদিপিণ্ড তব, 

পারিল ন! ছুর্যোধন করিতে চর্বণ | 

লুণ্ড রক্ত সিদ্ধু মাঝে মহা কুরুকুল, 

নিবর্বংশ কৌরব পতি ধার্তরা্ গন 
ফলহীন, পুস্পহীন, পল্লব বিহীন, 

কীন্তিনীশ। ভগ্তীরে মূলশুন্য তরু, 

রয়েছে দাড়িয়ে ওই ভ্রাতা পঞ্চজন । 

কুরুবংশ ধবংসকারী বর্বর ব্রাহ্গণ ! 

শিশুরক্তে কলক্ষিত করেছ বস্তথুধা, 

নিদ্ড্রিত মায়ের ক্রোড়ে ছুধের সম্ভান, 

করেছ নিধন তুমি যে নর শার্দুল ! 

রাখ কি প্রাণের মায। ব্রহ্ম কুলাঙ্গার ? 

নাহি দেখি ফ্রোণ পুত্র ! অব্যাহতি তব 

পালাও পালাও তুমি গুরুর নন্দন ! 



আধ্য-ভার ত ১৫৯ 

গাণ্ডতীবীর কোপ হ;তে বাঁচাও আপনা, 

রক্ষা কর নিজ শির সুদর্শন হ'তে। 

কোথায় পালাবে তুমি, হ! ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ! 
কে আছে তে'মার কহ এ ভব সংসারে, 

কে দেবে আশ্রয় তোম। কৃত্দ্ব চগ্ডাল, 

শিশুহস্তা, হিংঅ পশু, রথীকুলাধম ! 

মানব, দানব, দেব, সাধ্য নাই কার, 

ক্রাণিবে তোমায় দ্রোণি ! আজ এ সঙ্কটে ; 

করহ প্রবেশ তুমি নিবিড় কাননে, 

পারিবে না অমানিশ। আবরিতে তোমা, 

ফাল্গুনের রোব, বাড়বাগ্ি রাশি তেজে, 

দাবাগি সদৃশ তোমা দদ্ধিবে কাননে । 
করহ প্রবেশ তুমি অতল সাগরে, 

শুফ হ'বে রত্বাকর পরশে তোমার, 

জলধির জলে জ্বলে' উঠিবে অনল । 

হিমাদ্রির অন্ধ গর্ভে লুকাও আপনা, 

চর্ণ হ'বে শৈলেশ্বর ভীম গদাঘাতে । 
করহ আশ্রয় লাভ অমরাবতীতে, 

ইন্্রপুরী খণ্ড খণ্ড হ'বে শর জালে; 

আশ্রয় তোমায় যদ্দি দেয় উমাপতি, 

চর্ণ হ'বে স্থদর্শনে কৈলাস শেখর, 

যাও চন্দ্রলোকে কিংবা যাও বিষুওপুরে, 



১৬০ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

আ'ধ্য-ভারত 

মরশরে সঙ্কহেতে গড়িন্ব অমর ! 

ক্ষত্রে ₹&ুলে জন্ম নৌর করয়।ছি রণ, 

প্রাণদানে কতধন্ম করে'ছি পালন, 

করে"ছি এর তিশা রর শব রক্ত দানে । 

নাই শোক, দা ই এ ৫2৭, , সাই ৮ 

যহুক্ষণ ছিল প্রাণ ছার রণ, 

বিনা যুদ্ধে দেই নাই সুচগ্র মেদিনী, 
গৌরবে এসেছি আমি চলেস্হি গৌরবে। 

একমাত্র দুঃখ প্রাণে গুরুর এন্দন ! 

মার তরে আহুঘাতী আ্জির জগত, 

নির্বংশ করে ছি আমি মহ।কুল, 
কেহ রহিল ন। আর করিতে তর্গণ, 
জ্বালাইতে সন্ধাদীপ কুরুরাজ গুহে, 

বিপুল ভারতকুলে কেহ নাই আর, 

পিতৃকুলে জলবিন্দু করতে ওদান । 

ফুরাইল কৌরবের রাজ্য অভিনয়, 
ডুবে গেল কুরুরাঞ্ কুরু সিংহাসন, 

মহাকুরুকুলে মহা ববনিক। পাত । 

বৃথা অনুতাপ তব রাজা স্থযোধন্ ! 
বিপুল কৌরব কুল হয় নাই শেষ, 
গুরুপুত্র অশ্বখাম! নিম্মম আঘাতে, 



ছুর্যোধন। 

৯১ 

আধ্য-ভারত ১৬৬ 

পুত্রহীন। করিয়াছে ভ্রূপদ ঝালায়, 
গতজীব পাঞ্চালীর পুত্র পঞ্চ জন । 

অস্তস্বত্তা বিরাট নন্দিনী ; রক্ষিয়াছি 

উত্তরার গর্ভে অভিমন্য্যর তনয়, 

ভারতের কৌরবের ভাবী অধিপতি ; 
সসাগর। পতি হবে রাজা পরীক্ষিত । 

কর শোক পরিহার বীরর্ধভ তুমি, 

ক্ষত্রকুল হিমগিরি কুরুকুল চড় ! 

বীর তুমি বীর ধন্ম করেছ পাঁলন। 

লভিয়ীছ মহাঁযশ অমর জীবন, 

ধরাতলে রাজশক্তি করায়ত্ত তব, 

এশী শক্তি কর লাভ কুরুকুলপন্তি ! 

আশীর্বাদ করে তোমা যাদব ঈশ্বর, 

আশীর্বাদ করে তোমা রাজা যুধিষ্ঠির | 
এসেছিলে ধরাধামে আদিত্যের প্রায়, 

আলো করি কুরুকুল উদয় অ5ল, 

বাহুবলে শাসিয়াছ অখণ্ড বন্থধা, 

লিখে'ছ অক্ষয়কীন্তি কালের হৃদয়ে, 
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালশী মত, 

ডুবে যাও কুরুপতি ! আন্ধারি ভারত । 

যদুনাথ, জগন্নাথ, জগত কারণ, 
নররূপি, মররূপি ব্হুরূপি হরি ! 



আধ্য-ভাঁরত 

বনু পুব্ব ছুর্য্যোধন চিনেছে তোমায়। 

সেই রাঁজসুয যন্ে সর্বাগ্রে কেশব ! 
বুঝে'ছিন্ু নহ হর তুমি নারায়ণ ; 

সামান্য মানব আমি ক্ষুদ্রমতি জীব, 
কি বুঝিব লীলা তব তুমি লীলাময় ? 

তবকরধুত জড়পুতস্তলিকা আমি, 

যাহ! করায়েছ তুমি করিয়াছি তাই, 
করিয়াছি নিরস্তর ছদ্ম অভিনয় । 

দাওনি প্ররুত্তি ধন্মে তুমি হষীকেশ! 
করে'ছি অধন্ধম সদা আমি ছুরাচার ; 

হদিমাঝে হৃদয়েশ বসি নিরবধি, 

চালা"যেছ যেই পথে চলিয়াছি আমি; 

বলা+য়েছ যাহ তুমি বলিয়াছি তাহা, 

শিখা+য়েছ যেই বুলী শিখেছি সে'বোল। 
জানিনা, মানিনা! আমি ন্যায় কি অন্যায়, 
ধন্মাধন্ন, পাপ পুণ্য নাই মোর জ্ঞান; 
এই মাত জানে দুর্যোধন, যাহা তুমি 

করা"রেছ তাই আমি করেছি কেশব! 
পাণাধিক স্যোধন 1! দাড়ায়ে শিযকে 

তব মৃত্যুঞ্জয় হরি, নবঘনশ্য।ম, 
যোগীজন মনোহংস, মদন মোহন, 
পীতধড়া পীতাহ্ছর অধরে মুরলী 
শিরে ময়ূরের পাখা নবনটবর । 



ছুয্যোধন । 

আধ্য-ভারত ১৬৩. 

গাও মুখে কৃষ্ণ নাম, ভাব বনমালী,. 

ধর শিরে প্রাণাধিক ! পুণ্য পদরজ, 
প্রাণখুলে' গাও বস “হরে কুষ্ত হরে” । 

কেশব ! করুণাসিস্ধু ভবভয় হারি ! 

দয়া কর স্যোধনে অস্ভিম সময়ে, 

দাও মুখে কৃষ্চনাম ভকত বসল ! 

রাখ বক্ষে পাঁদপন্ন পদ্মনাভ হরি ! 

শঙ্খ, চক্রধর হরি, পতিতপাবন ! 

ধর গলে বনমালা, শিরে ধর চূড়া, 

লও সে মোহন বাশী, স্বরেতে যাহার 

বমুনা, জাহবী জল বহিত উজান। 

গোলক বিহারী হরি তুমি ল্ক্ষীপতি ! 
নব জলধর তনু নব নটবর | 

ত্িভঙ্গ ভঙ্গিমা তুমি ধর পাতান্বর, 

দাড়াও যুগল হয়ে মদনমোহন । 

অভ্তিমেতে কুরুনাথে দেখাও সেরপ। 

ধন্মরাজ ! 

ধন্ম কি অধন্ম আমি বুঝিনা কখন. 

চিরদিন ভাবিয়াছি শক্র কেশবেরে, 

আজও সে' শত্রভ।বে করেছি দর্শন । 

ন'হি জাম কৃষ্ণভক্ত গ্রেমিক পাগল, 

নাহি আসে কৃষ্ণ নাম মুখেতে আমার; 



৬৪ 
আধ্য-ভাঁরত 

প্রাণে মোর নাই ভক্তি চক্ষে প্রেমধা রা, 

জানিনা মানিনা আমি পাপ পুণ্য কভু । 

এই মাত্র জানি আমি লীলাময় হরি, 

যাহা করা”য়েছে মোরে করিয়াছি তাই, 
চাঁলায়েছে ষেই পথে চলিয়াছি আমি । 

অবসন্ন দেহ মোর জড়িত রসন', 

অন্মাঘাতে, রক্তআ্রাবে হয়েছি কাতর, 
ঘুণিত মস্তক মোর, ইন্দ্রিয় অবশ, 
বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি যেতেছে মিলিয়া, 

ভগ্ন উরু গদাঘাতে, পদাঘাতে শির, 

নাহিক উত্থান শক্তি, নাহি দেঙে বল, 

অসার, বিকল দেহ, মৈনাক ভূধর 
ছিন্ন পক্ষ যেন বজ্রপাণি বজাঘাতে। 

ধনুরাজ ! জ্যেষ্ঠাগ্রজ পুজ্যতম মোর, 
অস্ভিম প্রার্থনা পদে করে ছুর্যোধন £-- 

রক্ষা করো কুরুরাজ্য কুরু সিংহাসন, 

অপত্য ন্সেহেতে পাল সসাগরা ধরা, 
. রক্ষা করো পুরো বাসী, পুরোনা রীগণে, 
মহাশোকে শোকাকুল জীবন সন্ধ্যায়, 
দেখো মোর অন্ধ বুদ্ধ জনক জননী ; 
দেখে! তুমি অনাথিনী ভগ্লী ছুঃশলারে, 
পুত্র ন্বেহে মণিতদ্রে করিও পালন ; 
ধর্্মরাজ ! দেখে! বুদ্ধ তাত বিছুরেরে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণ । 

আধ্য-ভারত ১৬৫ 

চলিলাম, লীল। শেষ, গত ছুষ্যোধন, 

গত জীব শক্র তব, গত জীব ভ্রাতা, 

দাও শিরে পদরজ্, কর আশীব্বাদ, 

জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই, 

ভালবাসে যেই জন ভুলিয়া আপনা, 

পপীকে যে কোলে করে, তুলে" লয় বুকে £ 

মার খেয়ে; প্রেম দেয় এমন 'প্রমিক | 

পারনি বাসিতে ভাল তত বৃকোদরে, 

যত ভালবাসিরাছ পাপী ছুয্যোধনে ; 

ফাল্গুনেরে ধন্মর,.জ ! কর নাই কোলে, 

অন্তিমেতে মুক্তি তুমি দিলে দুর্যযৌধনে । 

কেশব ! করুণ! সিন্ধু মহাশক্র তুমি, 
জন্মে জন্মে শত্র ভাবে দিও দরঞ্খন ; 

পরজন বর জন স্বজন হইতে, 

পরজন দেয় মুক্তি, স্বজনতা' রোধে, 

নিন্দক যে বদ্ধু সেই কন্মের জীবনে, 
উৎ্পীড়ক অত্যাচারী মুক্তিদাতা ভবে। 

বীর তুমি বীর ব্রত করেছ পালন ! 

পূর্ণ হ'ক মনোসাধ ভক্ত চড়ামণি ! 

ক্ষত্রেকল রত্োত্তম, কুরুকুল চূড়া, 

অক্ষয় স্র্গেতে যাও রাজা সথযোধন ! 



৯৬৬ আধ্য-হা'রত 

অধর্ধ্যবীর | 
রঘুবংশাবতংস ভূবনপাবন, রাবণদমন ভগবান 

রামচন্দ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয, বনবাস-সহচর, ভ্রাতৃবগুসল, 

সৌমিত্রীর দেবছুলভ গৌরব জগতে প্রচার করিবার 
সানসে এই অহিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ঘটন! 

জনৈতিহাসিক হইলেও ইতিহাসের ছায়ায় অস্কিত; 

রামায়ণ-ভক্ত হিন্দ্ুগণ মণখর্জনা করিবেন । 

“মুখের কল্পনা-আোত হলে প্রবাহিত, 
যত অসম্ভব তাহ হয় সম্ভাবিত 1৮ 

বশিষ্ঠ। জোট তুমি রঘুকুলে শুন বৎস রাম ! 
বীরত্বে, মহত্বে স্মার ইন্দ্রিয় সংযমে, 

বানু বলে, দৃঢ়তায়, শর চালনায়, 

তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠতর অনুজ তোমার ; 

রক্ষ রণে লক্গমণের কীত্তি সমধিক ; 

শৌর্যে, বীর্যে, ব্রহ্মচর্য্ে, আত্মসংযমেতে, 
ভুবন বিখাত বীর স্মিত্রা নন্দন, 
রদ্ুকুল জয়কেতু লক্মনণ স্তুমতি, 

জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাধনুদ্ধর । 

ভুবন বিজয়ী রথী লকঙ্কানাথ স্থত ) 
অদ্বিতীয় শক্তিধর দেবেন্দ্র বিজয়, 



আর্য-ভারত 

ব্রশ্মাণ্ডের ত্রাস মন্দেদরীর নন্দন, 

জগতে অপুর্বব শিক্ষা ছ্র্ববার সমরে, 

ত্রেলকা জিনিতে শক্তি ধরে মেঘনাদ । 

রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ রাবণি ছুজ্জয়, 

নীল কাদন্থিনী অঙ্গে অঙ্গ মিলা ইয়া, 

লুকাইয়া আপনারে মেঘের আড়ালে, 

অস্ত্র মুখে করে বীর অগ্নি বর্ণ । 

মেঘের গঞ্জন জিনি সিংহনাদে যা'র, 

মাতঙ্কে কম্পিত হয় বিশ্ববাসী প্রাণ, 

পাণ্ড গণ্ড মহাত্রাসে দেব, রক্ষ, নর, 

রাবণির ভয়ে ভীত নাগেন্দ্র বাস্থকি। 
মেঘনাদে ডরে প্রাণে পাববতী নন্দন, 

কম্পিত অমরগণ অমর নগরে ; 

বুত্রহস্তা, বজপাণি সহজ লোচন, 

দলিত লাঞ্ছিত ইন্দ্র মেঘনাদ করে, 

ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে রাবণ নন্দন, 
নাম ধরে ইন্দ্রজিও, প্রমীলা বিলাসী । 

মহাবীর অতিকায় শ্রেষ্ঠ রক্ষকুলে, 
জগতে অগ্রতিদন্দবা মহাশ।ক্তধর, 

দুর্ব্ধিজয় পমরেতে লঙ্কেশ আত্মজ ; 

হত দৌোহে মহাবীর সৌমিত্রীর করে, 
স্বর্ণ লঙ্ক। খণ্ড খণ্ড করে'ছে লঙ্মণ। 

১৬৭ 



৯৬৮৮ আধ্য-ভারত 

বিশ্বত্রাস, বিশ্বজরী দশরথাত্বজ, 

মরঙ্জাইছে রক্ষকুল লঙ্কার সমরে, 

বিপুল রাক্ষস কুল করেছে নিশ্ম,ল, 
ডুবায়েছে স্বর্ণ লক্কা রাক্ষস শোণিতে, 

বান্ছ বলে উদ্দারিসছে রঘুলক্ষমী সীতা ; 

রাম হ'তে বীরত্বেতে শ্রেষ্ঠ রামানুজ, 

স্থমিত্রা নন্দন শ্রেষ্ঠ রথী গণনায় । 
মহারথী লঙ্কাপতি রাজ। দশানন, 

এক রথে জিনিবারে পারে সে বন্ধা, 

অমর ব্রন্মার বরে শোন ইষ্দেব ! 

মরামর মহা ত্রাস নিকবা নন্দন, 

রাবণের ভরে ভীত ধন অধিকারী, 

জাড়িয়াছে স্র্ণ লঙ্কা লক্ষেশের ভরে ॥ 

পরাজিয়। কুবেরেরে ভুজবলে যেবা, 

হরি'ছে পুস্পক রথ অতুল জগতে ; 

অমর নিকর দেব! আজ্ভ! বহ যা'র, 

আন্ভীবহ যার সব দ্দিকপাল গণ, 

রাবণের আজ্ঞাবহ নিজে খতুপতি, 

রাবণের আভ্ভাবহ জ্যোতিক্ষ মণ্ডল, 

দশানন আভ্ভাবহ রবি, শশী, তারা ; 

দেবগণ সহ সদ। দেবেন্দ্র আপনি, 

অনুগত ভাবে সেবে লহ্কেশের পদ । 



আধ্য-ভারত ১৬৩ 

দেব, দৈতা, যক্ষ, রক্ষ, জয়ী রক্ষনাথ, 

রাবণের ভষে ভীত দেব সেনাপতি, 

রাবণেরে ডরে প্রাণে মৃত অধিকারী, 

রক্ষেসের নামে কাপে অমর নগর । 

তুলিতে কৈলাশ গিরি শক্তি ধরে যেবা, 

শিরে ধরি” যেই জন হর পার্কবতারে, 

অলভঙ্বৰ স।গর লড্বি মহাবলীয়ান, 

বেন্ধে ছিল লক্কাধামে প্রেম-নক্তি-ভোকে । 

ধরার ভূবন লঙ্কা প্রতিভায় যা'র, 
আনিয়া বিবিধ ধন লুঠিয়া বস্থুধা, 

প্রবাল কাঞ্চন জীনি মথি রত্বাকর, 

কুবেরের রত্বরাজি করিয়া লুন, 

অলকার ভাগ্ার খুলিয়। ভূজবলে, 
স্বজাই'ছে স্বর্ণ লঙ্ক। লঙ্ক অধিকারী । 

রজত-প্রাচীর সম নীল-সিদ্ধু-পতি, 
রক্ষিতেছে স্বর্ণ লঙ্কা ভারত সাগর, 

লহ্কেশের আদেশেতে আপনি জলধি, 

তুলিয়া অর্বদ কর, অব্বহদ লহরা, 

অব্বদ কৃপাশপে যেন শাণিত ধবল, 
ভয়ে ভীত রক্ষিতেছে স্বর্ণময়ী পুরী » 

গত প্রাণ যার শরে বিহঙ্গের পতি, 

মহ। পরাক্রাস্ত বীর অরুণ নন্দন । 



১৭০ আধ্য-ভাঁরত 

মহাবল কুন্তকর্ণ ছুঙ্ভর় জগতে, 

অদ্বিতীয় শক্তিধর শুলীশস্ত,নিভ, 
হয় মাস নদ্রা অস্তভে জাগরণে যা'র, 

জগৎ শু তত ভীত গণির। প্রমাদ ; 

নীল গিরি জিনিকাঁয় বিশাল ভূধর 

গঙ্জনে যাহ।র কাপে মহী, সিদ্ধ, ব্যোষ, 

বিশ্ববাসী জীব দেখে মৃত্যু বিভীষিকা! 
সশঙ্ক লঙ্কেশ নিজে সিংহনাদে যার ; 

বাহু বলে নাশিয়াছি উভয়েরে আমি । 

ধরার ভূষণ লক্ষ! স্বর্ণময়ী পুরী, 
খণ্ড খণ্ড করিয়াছি তীক্ষতম শরে, 

যমরূপী লক্ষ রক্ষ করেছি বিনাশ । 

মহাঁবাহু বীরবাভু চিএজদ। স্ৃত, 

মরে ছে আমার শরে অক্ষয় কুমার ; 

রক্ষ রক্তে স্বণ লঙ্কা করেছি প্লাবিত, 

বহি'ছে শোণিত জোত লঙ্কার সমরে । 

রাক্ষসের রক্ত পানে, রক্ত কলেবর, 

ধরিয়ে প্রলয় মুক্তি জলদল পতি, 
করিছে গজ্জন যেন গ্রাসিতে বন্থুধা । 
গতজীব মোর শরে কিক্িন্ধা অধিপ, 
মহ] পরাক্রাস্ত বালী ; রক্ষনাথে যেবা, 
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া আগে তুলিয়। বিমানে 
জণ্ত সমুদ্রের জলে করায়েছে সান 



বশিল্ঠ। 

আর্ত-ভারত ১৭৬ 

ই্টদেব ! কোন গুণে লক্ষণ স্থমতি, 

আম! হতে শ্রেষ্ট কহ কোন প্রতিভায় ; 

কার সনে কোন্ রণে অনুজ আমার, 

দেখা,য়েছে আম। হ'তে বীরত্ব অধিক, 

রঘুকুলে কিসে শ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র লক্মনণ ? 
জ্যেষ্টরাম, শ্রেষ্ঠরাম ইক্ষণাকুর কুলে, 
রবিকুল রবি রাম বীরত্ব প্রভাষ, 

সূর্য্যকুল সূর্যা রাম রঘুকুলপতি, 

কেনা জানে এই কথা কহ ইষ্টদেৰ ? 

রাম লক্ষমণেতে কভু না হয় তুলন1। 

রামচন্দ্র প্রভাকর, লন্মমণ খগ্ভোত, 

রাম মহাপারাবার, গোস্পদ লক্ষণ ; 

ভারত সাগর রাম, তা'র তুলনায়, 

ক্ষুদ্র দ্বৈপায়ন হৃদ, অনুজ তাহার । 

রামচন্দ্র ! 

বীরত্বে, শুরতে, শৌর্যোে, ইন্দিয় শাসনে, 
বাহুবলে, দৃট়তায়, আত্বদংযমেতে, 

ধনুবিদ্ভা, রণনীতি, শর চালনায়, 
তোমা হ'তে শেষ্ঠতর অনুজ [তামার । 

রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ রাবণি দুর্জয়, 
অবধ্য মরের শরে ময়ন্ত্রত। স্থৃত ; 

চৌদ্দ বর্ষ যেই জন থাকে অনশনে, 



সৎ আধ্য-ভারত 

চৌদ্দ বধ যেই জন নিদ্রা নাহি যায়, 

দেখে নাই চৌদ্দ বর্ষ নারীমুখ যেবা, 
ব্রহ্মচারী, জিভেক্দ্িয় হয় যেই জন, 

অদার, অক্ষতবীব্য, বর্ষ চতুর্দশ, 

নাহি জানে যেই জন ইন্দ্রিয় বিলাস, 

কামজয়ী, ক্রোধজরী, মায়াজযী যেবা £ 

তার বধ্য মেঘনাদ ইন্দ্রজিও রখী 

তুষ্ট হ'য়ে আশুতোষ রাক্ষস ঈশ্বরে, 
দিয়াছিল এই বর দেব মৃত্যা্জীয় ঃ 
রাবণিরে ভরে প্রাণে মৃত্যু অধিকারী । 

কেমনে বিশ্বাস করি রঘুকুল গুরো ! 

অসম্ভব ইষ্টদেব ! ভারতী তোমার । 

পিতৃসত্য রক্ষা হেতু আমিও লক্ষণ, 

আছিলাম চৌদ্দ বর্ধ গভীর কাননে; 

নিত্য নিত্য বনফল্ করি আহরণ, 

স্বহস্তেতে কুলদেব ! দিয়েছি লক্ষণে ; 

অনশনে ছিল বনে বর্ষ চতুর্দশ, 

অনুজ আমার দেব ! মিথ্যা এ বচন ॥ 

আছিল জ্ানকী সদ। সঙ্গে আমাদের» 

নারী মুখ ঈর্ঘ চৌদ্দ বুসর লক্ষ্মণ, 

দেখে নাই এই কথা অতি অসম্ভব। 

পঞ্চবটা বনে মোরা রচিয়া কুটীর, 
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আছিলাম অনুক্ষণ ভোগ স্থথে রত, 

আছিলাম অগ্ন দেহে সদ! ব্যসনেতে ; 

ছুঃখ নাহি ছিল দেব ! ন1 ছিল অভাৰ, 

প্রকৃতির লীলাস্থলি রম্য উপবনে, 

আছিলাম ছুই ভাই ম্বগয়ায় রত। 

পুণ্য ভূমি পঞ্চবটা জননীর প্রায়, 
স্েহ ভরে বঙ্ষে ধরে পরম যতনে, 

করেছে পালন সদ রঘু পরিবার । 

ক্ষুধায় দিয়েছে ফল, তৃষ্ণায় সলিল, 

শান্তি দূর করিয়াছে শীতল ছায়ায়, 

সুমন্দ মলয়ানিল ধীর গন্ধবহ, 

জননীর ন্েহে অঙ্গে বুলা”য়েছে কর। 

সৃগয়।য় ক্লাস্ত হয়ে” কভ কোন দিন, 

রঞ্জিত আকাশ তলে অজিন শয়নে, 

করেছি শয়ন সুখে সায়াহ সময়ে, 

কামিনীর কমনীয় অঙ্গ আলিঙ্গনে, 

দেখিতে দেখিতে যেন প্রেমের স্বপন 

মেছুর সমীর সনে নদী গোদাবরী, 

তুলিয়া তরঙ্গ-কর স্সেহ কলম্বরা, 
কত রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করি বিদ্ধা! স্থতা, 
বনবাসী রাঘবের রঞ্জিয়াছে প্রাণ। 

খধিগণ প্রভাতীয় বৈতালিক স্বরে, 



১৭৪ 

লল্মমণ। 

আধ্য-ভারত 

করিয়াছে মুখরিত বন পঞ্চবটা ; 
গাহিরা বিহগ কুল, কুহরিয়া পিক, 
শ্রবণ বিবরে সদ ঢালিয়াছে স্তধা ; 

নাচি'ছে ময়ুরগণ তুলিরা পেখম, 

ফুলে? ফুলে” শিলী মুখ করেছে গ্গুন। 

ধতুরাজ ক্রীড়া মঞ্চ বন পঞ্চবটা, 

নবধকুলে, নবফলে, নিত্য নবসাজি, 

মোহি'ছে »য়ুন মন প্ত্যি নব বেশে । 

ভুলেছি অযোধ।] মোরা ভুলে ছি প্রাসাদ 
ভুলিরাছি রঘু পুরে সন্তোগ সম্পদ; 

বন্বাসে বনদেব বনদেবী প্রায়, 

আছিল!ম মহ হুখে এই দীঘকাল ॥ 

দশমাস কাল মাত্র লঙ্কটীর সমরে, " 

বিপদ জনধি জলে আছিনু মগন, 

দেখিয়াছি অনিবার মৃত্যু বিভীষিকা, 

শুনি্য়ছি নিরস্তর কুতাস্তের ডাক; 

আছিল সন্কটগ্রস্ত কিক্িন্ধা অধিপ, 
আছিল সঙ্কটগ্রস্ত বানর কক, 

আছিল সঙ্কটে ঘোর মিত্র বিভীষণ; 

কি প্রকারে কহ'দেব! লন্মনণ স্থমতি,, 

অনিজ্রায় যাপিয়।ছে বর্ষ চতুর্দশ ? 

সত্য কথা রঘুনাথ ! চৌদ্দ বর্ষ বনে, 
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অনাহার অনিদ্রায় আছিলাম আমি ; 

চৌদ্দ বর্ধ দেখি নাই কভু নারী মুখ, 
চৌদ্দ বর্ষ জানি নাই ইন্দ্রিয় বিলাস, 

চৌদ্দ বর্ষ ক্ষুধা তৃগ নাহ ছিল মোর ॥ 

নিতা মোরে বনফল দিয়েছ রাঘব ! 

করনি আদেশ কভু করিতে ভোজন ; 
তোমার আদেশ বিনা কভু কোন দিন, 
করেছে কি কোন্ কম্ম অনুজ তোমার £ 

দয়া করি দয়ামর । কহি"ছ সতত, 

“ধর ফল স্থলন্ষনণ” ধরিয়াছি শামি, 

ন্মেহ ভরে রাঘবেন্দ্র ! কভু কোন দিন, 
ক নাই হে লক্ষণ করহ ভোজন ; 
তাই আমি চৌদ্দ বর্ষ তিক্ত অনশনে, 

বনবাসে করি নাই খাছ পরশন । 
আছিলেন রঘুরাণী চৌদ্দ বর্ষ বনে, 
ম[তসম নিত্য তার দেখিয়াছি আমি, 

দাস ভাবে সেবিরাছি চরণ যুগল, 

চাহিনি বদন পানে কভু কোন দিন। 

অযোধা! পতির পুত্র বীর দাশরথি, 

রঘুবংশ অবতংস ভুবন পাবন, 

রাজার সংসার ছাড়ি, রাজার প্রাসাদ, 

ত্যজি হৈম সিংহাসন, তাজি ইক্দ্রপুরী, 
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শিরে ধরি জটাঁজ.ট, অঙ্গেতে গৈরিক, 
বী বপু, বর বপু বিভুতি ভূষিয়া, 

বনবাসী, ভিক্ষাজীবা «ঘু ধুরন্ধর | 
রঘুকুল রাজলন্মনী অযোধ্যার রাণী, 
নারী কুল শিরোমণী, সংসার ললাম, 
জগতে আদর্শ কন্যা আদর্শ গৃভিণী, 
বুক্ষের ব্ধলে করি তন আচ্ছাদন, 

পতী সনে বনবাসী রাজার নন্দিনী, 

দশ্গখরথ পুত্রবধূ, জনক দুহিভা, 

নিরা শ্রয়া, ভিখারিণী রাজরাঙছেশ্বরী, 

কুটার বাসিনী বনে রঘু কুল বধূ; 

কে আছে জগতে হেন নিন্বুম পাষাণ, 

কহ শুনি রঘুনাথ ! এদৃশ্ঠ দেখিয়া, 
ভোগ স্থখে রত হয় কে হেন নির্দয়। 

পঞ্চবটা বনে যবে রঘুরাজ, রাশ, 
পর্ণ কুটীরের মাঝে ত'ক্ষধার কুশে, 
করিত শয়ন দৌহে বনদেব দেবী, 

ব্যাধ বেশে ছলি যেন বিশ্ব চরাচর, 
সে দৃশ্য দেখিয়। মোর ফেটে যেত প্রাণ 

মহাবনে চারিদিকে রাক্ষসের ভয়? 

ঘুম ঘোরে ঘটে যদি কোন অমঙ্গল, 

ধনুর্বাণ করে তাই জাগ্রৎ প্রহর ; 



৯৭ 
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রঘু পুত্র রঘুরাজে রক্ষিত সতত; 

রক্ষিত ল্মবণ সদ। অযোধ্য। রাণীরে । 

চৌদ্দ বর্ধ অনিদ্রার আছিলাম বনে, 

আছিলাম অনশনে বধ চতুর্ধশ, 
চৌদ্দ ব্য বনবাসে অযোধ্যা রাণীর, 

পদ ভিন্ন অন্য অঙ্গ দেখি নাই আমি । 

চৌদ্দব্ধ নাহি ছিল ইন্দ্রিয় বিলাস, 
স্বপনেও দেখি নাই বাম! মুখশশী ; 

অদার অক্ষত বীধ্য বর্ষ চতুর্দশ, 
আছিল অনুজ তব বনবাস কালে । 

চৌদ্দ বর্ষ অনশনে ছিলে যদি বনে, 
কহ শুনি কি করেছ প্রাণের লম্মমণ ! 

নিত যেই ফল আমি দিয়েছি তোমায় ; 

কোথায় রেখেছ ফল স্তভ্রাত বসল ! 

কি প্রমাণ আছে তুমি কর'নি আহার । 
ফলের রক্ষক আমি প্রভে। রঘুনাথ ! 
স্গ্রীবের আদেশেতে পঞ্চবটা বনে, 

রাখিয়াছি সব ফল করিয়া! যতন । 

দীর্ঘ বনবাস অস্তে যেই দিন প্রতো ! 
ফিরেছিনু অযোধ্যায় লইয়া মায়েরে, 
করেছি গণনা ফল আমিও অঙ্গদ, 
দেখেছি গণনা করে; দিন মিলাইয়া, 
সপ্ত ফল নাই তাহে' রঘুকুল চূড়া ! 



১৭৮ 

লন্ষমণ । 

বাম 1 

আধ্য-ভারত 

খু'ঁজিয়াভি পঞ্চবটী, কিদ্বিন্ধা' নগর, 

খুঁজেছেন যুবরাজ বানরের পুরী, 
পাতি পাতি করি দেখিয়াছি ছুই জন, 
সাতটা ফলের মোরা পাইনি সন্ধান। 

চৌদ্দব্ধ বনবাসে শোন ইষ্টদেব ! 
নিত্য আমি করিয়াছি ফল আহরণ ; 

নিত্য দূর বন হ'তে স্তুস্বাছু রসাল, 

আনিয়া প্রদান ফল করে'ছি ল্মষনণে । 

কেন সপ্ত উণ তা"য় বুঝিতে না পারি 2৮ 

নিশ্চয় লক্ষণ ! তুমি করেছ ভক্ষণ, 

কিঞ্চিৎ করিয়া নিতা এই সগ্ড কল; 

অনশনে ছিলে বনে বধ চতুর্দশ, 
মিথা। এ বচন তব স্ভ্রাত বসল £ 

মিথ্যা নয় রঘুপতি ! দেখ মনে করে” 

চতুর্দশ বর্ষ দীশ্থ ঘোর বনবাসে, 
সপ্ত দিন কর নাই ফল আহরণ; 

সাত দিন অনশনে আছিলা. আপনি । 

অনশনে ছিল সব স্্রহৃদ বান্ধব, 

অনশনে ছিল প্রভো ! স্গ্রীব বাহিণী, 

রঘু বন্ধু রঘু মিত্র, রঘু পরিবার, 

সপ্ত দিন রঘুনাথ ! ছিল উপবাসী। 

বনবাস কালে মোরা কোন সপ্ত দিন, 
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আছিলাম অনশনে সব্ব পরিবার, 

পার কি লক্ষণ ! তা'র করিতে প্রমাণ $ 

আত্মায়, স্বজন, বন্ধু, হুহ্ৃদ বান্ধব, 

রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, কোন সপ্ত দিন, 

বনবাসে স্তবলক্ষণ ! ছিল উপবাসী ? 
চণ্ডাল পতির পুরে যেদিন ভরত, 
গিয়াছিল নিদারুণ সমাচার লে 

গতজীব অযোধ্যায় অযোধ্যার পতি 

পুতরশোৌোকে গতজীব পিতা দশ্রথ ; 

সেই দিন কর নই ফল আহরণ, 

ছিলে তুমি অনশনে রঘুরাণী সনে । 
সেদিন চণ্ডাল পতি ছিল অনশনে, 

আছিলেন অনশনে আপনি ভরত; 

ভরতের আদেশেতে অধোধ্য। বাহিনী, 

আন্নজল পরশন করেনি কে দিন। 

যেই দিন জস্কাপতি করিলা হরণ, 

রঘুকুল রাঁজলঙ্গী পঞ্চবটা বনে; 

পিতৃসখ। খগপতি অরুণ নন্দন, 

উদ্বারিতে রখুবন্ধু রঘুকুল বধূ 

দিল! প্রাণ মহাবীর রাবণ্রে করে, 

দশানন খড়গাঘাতে বিহঙ্গের পতি, 

ছিন্ন পক্ষ রুধিরাক্ত পড়িল ধরায় ; 



ও আবধ্য-ভারত 

মহাশোকে শোকাকুল সেদিন রাঘৰ ! 

কাদিয়াছি বনে বনে ভাই দুই জন £ 

সেই দিন কর লাই ফল আহরণ ; 
সেই দিন রঘুনাথ ! ছিলে অনশনে । 

যেই দিন ইন্দ্রজি মেঘনাদ রথ, 
মায়া সীতা কেটেছিল মঙ্গামায়াময় ; 

ডুবাইতে রাঘবেরে শোকসিগ্কুনীরে, 
কটকের ভুজবল করিতে হরণ, 
শক্তিহীন করিবারে লক্ষণ-কুপাণ। 

মায়ের কেশেতে ধরি ছুষ্ট নিশাচর, 

বজহাতে শির তা”র ফেলিল কাটিয়া, 

জননীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলি, 
কাঁদিল করুণ স্বরে পুরি লক্কাধাম । 

সেই দিন শোকাকুল ছিন্ু ছুই ভাই, 

শোকে অচেতন ছিল বানর কটক, 
রঘুবন্ধু বিভীষণ আছিল অধীর, 

আছিল! বিষণ্ন ঘোর বানরের পতি; 
শোকে অচেতন ছিল ভক্ত হনুমান, 
সেই দিন কর নাই ফল আহরণ । 
মহীরাবণের করে পাতাল পুরীতে, 
বন্দী ছিন্ুু যেই:দ্িন ভাই দুই জন, 
কে দিয়েছে ফল তোম। সে দিন রাঘব! 



আধ্য-ভ্াারত ১৮১. 

মনে পড়ে সেই দিন ছিলে উপবাসী ? 

রাবণের শক্তিশেলে যেই দিন আমি. 
আছিলাম অচেতন মহাঁনিদ্রা কোলে, 

মহাশোকে শোকাকুল রঘুকুল রাজা, 

মহাশোকে শোকাকুল কিক্িন্ধার পতিত, 

শোকে অচেতন ছিল ভক্ত হনুমান, 

আছিল অধীর বীর বিভীষণ রী, 

শোকেতে অধীর ছিল বানর কটক । 

গিয়াছিলে ম্ৃত্যপুরে তুমি রঘুনীথ ! 

করে”ছিলে কৃতান্তেরে রণে আবাহন; 

রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, রঘুসহচর, 

অনশনে ছিলে বনে রঘুধুরন্ধর ! 

রঘুকুল রাজলম্মী অশোক কাননে, 

অন্জল পরশন করেনি. সেদিন । 

মন্দোৌদরা মনোহর রাজা লঙ্গেশ্ির, 

গতজীব বেই দিন লক্কার সমরে, 

রঘুপতি করে যবে হত রক্ষদতি, 
হতজীব রক্ষরাজ রধুরাঞ্জ শরে, 
মহ ক্রাস্ত মহারণে সে'দিন রাঘব ! 

মনে পড়ে কর শাই ফল আহরণ ? 

রক্ষবংশ ধ্বংস করি উদ্ধার্িয়। সীতা, 

আনন্দেতে আত্মহার। ছিন্ু ছুই ভাই, 



আধ্যা-ভারত 

আনন্দে মগন ছিল বানর কটক, 

রঘুবদ্ধু, রঘুমিত্র, বনসহচর, 

সকলের আঁস্ডে হাস্ত আছিল সে'দিন, 

অকস্মাৎ ঘটে'ছিল হরষে বিষাদ, 
বিনামেঘে বজপাত, আদেশে তোমার, 

ঝপ দিল। রঘুরাণী জ্বলন্ত পাবকে ; 

অগ্নি পরীক্ষার দিন শোন সীতানাথ ! 

লঙ্কাধামে অনশনে আছিল! আপনি, 

অনশনে ছিল তব স্থহদ বান্ধব ; 

রঘুবন্ধু, রঘুমিত্র, রঘুসহচর, 

রঘুরাজ, কঘুরাঁণী, রঘুপরিবার, 

অনশনে ছিল বনে এই সপ্ত দিন। 

বনবাস সহচর বিদেহনন্দিনী, 

চৌদ্ু বর্ধ ছিল সীত। সঙ্গে আমাদের ; 

সুগয়ায় রত আমি ছিনু অনিবার, 

দূর বনে করিতাম ফল আহরণ, 

থাকিতে কুটারে তুমি জানকীর সনে, 
সীতাকে করিতে রক্ষ। বনবাস কালে ; 
দেখ নাই নারী মুখ বর্ধ চতুর্দশ, 
কেমনে বিশ্বাস করি প্রাণের লক্ষণ ? 

রাঘবেক্্র ! চৌদ্দ বর্ষ অনুজ তোমার, 
চাহে নাই মৈথিলীর মুখপানে কভু, 



হনুমান । 

আশধ্য-ভাঁরত ১৮৩ 

তক্তি ভাবে পুজিয়াছি জোষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, 
মাত ভাবে নিত্য তায় করিয়াছি সেবা, 

পদ বিনা অন্য অঙ্গ দেখিনি কখন । 

অবিশ্বাস কর যদি অন্থুজে তোমার, 

ভক্ত হনৃমানে দেব! করহ জিজ্ৰাসা, 
সত্যবাদী, অকপট, সরল মারুতি, 

জ্তাত আছে এই কথ অঞ্জনা নন্দন । 

স্থগ্রীবের আদেশেতে প্রভূ রঘথুনাথ ! 

ঠাকুর লক্ষণ সনে আমি ও অঙ্গদ, 
বনে বনে জননীর করে*ছি সন্ধান। 

খুঁজিতে মায়েরে প্রভো ! গোদাবরী তীরে, 
পেয়েছিন্ু জননীর অঙ্গ আভরণ ; 

চরণ বলয় ছাড়া তার কিছু তা'য়, 

পারে নাই চিনিবারে ঠাকুর লক্ষণ । . 

মায়ের সন্ধানে আমি লঙ্বিয়া সাগর, 

গিয়াছিনু যেই দিন স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ; 
অশোক কাননে দেখা পাইয়। মায়ের, 

বলেছিন্ু সকলের কুশল বারতা । 

বলেছিনু বা'লীবধ স্ুগ্রীব মিলন, 

বলেছিনু কিক্ষিন্ধায় সৈন্যসমাবেশ, 

বলেছিন্ুু বানরের রণ আয়োজ্বন । 

ডুবাইয়! ন্বর্ণ লঙ্কা রাক্ষস শোণিতে, 



১৬৮৪ আ'ব্য-ভাঁরত 

ধবংস করি রাক্ষসের পুরী মনোহরা, 
বজ প্রহারেতে চর্ণ করি ন্দর্ণ ভূমি, 
দশীনন হেমাগার করিয়া লু৯ণ, 
বিপুল রাব্ণকুল করিরা নিশ্ম.ল, 
উদ্ধারিতে রঘুরাণী, জগত জননী, 
বলেছিনু স্গ্রীবের প্রতিজ্ঞা ভীষণ। 

বিদায়ের কালে মাম। প্রভুর সঙ্গুরী, 

দিয়াছিল। রঘুর।শী স্মৃতি-নিদর্শন ; 
দেখাইতে রঘুনাথে করিয়া আদেশ ; 
চরণ নুপুর খুলি দিয়াছিলা মাতা, 

দেখাইতে সৌমিত্রীরে পঞ্চবটা বনে । 
স্বধাইন্ড যবে আমি রহস্ত ইহার, 

বলেছিল। এই কথা রাঘব ঘরণী £-__ 

“অঙ্গুরী আমার শোন বাছ। হনুমান | 

পারিবেন! চিনিবারে দেবর আমার ; 

চতুদ্দশ বর্ষকাল গভীর কাননে, 

সেবি'ছে সৌমিত্রী মোরে জননীর মত, 

সন্তানের কহে আমি দেখিয়াছি তাগ্য়। 
বনবাসে সুলক্ষণ ছিল সহচর, 

সম্ভানের মত ছিল চির অনুগত ; 

নত শির চিরদিন দেবর আমার, 

চাহে নাই কোন দিন মুখ পানে মোর, 



যরাষ। 

সায1। 

আধ্য-ভারত ১৮৫ 

পদ বিনা অন্য অঙ্গ দেখে নাই কভু ।” 
চৌদ্দবর্ধ অনিদ।য় ছিলে কাননেতে, 
পার কি প্রমাণ দিতে প্রাণের লক্ষণ | 

রাঘবেন্দ্র ! চৌদ্দ নর্ষ দীর্ঘ বনবাসে, 

সৌমিত্রীর পাশে আমি আসি নাই কু" 
লঙ্গাণে আমার নাহি ছিল অধিকার । 

বনবাসে একদিন রঘুকুল রাজ! ! 

তাছিল। নিদ্রিত যবে রঘুরাণ সনে, 

করে তীক্ষ খরশান, কোদণ্ড ভীষণ ; 

জাগ্রৎ প্রহরী প্রপী অনুঞগ তোমার, 

দাড়া"য়ে শিয়রে যেন কালাম্তক যম, 

আছিল প্রহরী তব গভীর নিশীবে । 

ভূুবনমোহিনী আমি আনন্দদায়িনী, 

স্কোমল অঙ্গে মোর করিয়া ধারণ, 

ঘুচাইতে লক্ষণের দিবসের শ্রম, 

ডুনাইতে ক্লান্তি তা"র বিস্মৃতি সলিলে, 
এসেছিন্ু সেই কালে মায়ারূপ ধরি । 

সঙ্গে এসেছিল মো'র স্বপ্ন সহচরী 

ধরি উন্মিলার রূপ ; উদ্মিলাবিলাসী 

চাহে'নি বিরাগ ভরে সেই মুখ পানে । 

মিষ্ট ভাষে রঘুপুত্র বলেছিল মোরে ৮ 
“যাও মাতা ! বিশ্রামের নাই অবসর, 



৯১৮৬ আধ্য-ভারত 

অসহায় রঘুপতি এই ঘোর বনে, 
অসহায়! রঘুরাণী গভীর কাননে ; 

লভি'ছে বিশ্রামশাস্তি ক্রোড়েতে তোমার, 

রঘ্বুরাজ রঘুরাণী নিদ্রাগত এবে । 
এই ঘোর বনে সদ! রাক্ষসের ডর, 
আছে এই মহাবনে হিংঅআ জন্কু কত, 

আছে কত অজগর কাল বিষধর, 

আছে কত নিশাচর কালরূপধারশ ; 

নুম ঘোরে ঘটে যদি কোন অমঙ্গল, 

হইলে অনর্থ কিছু শোন বিশ্বমাতা ! 

অন্ন্ত নিরয়গামী হইবে লক্ষমণ, 

যাও মাতা ! বিশ্রামের নাই অবসর |” 

কহিলাম সৌমিত্রীরে সুভ্রাতৃবৎসল ! 

রোধিতে আমায় বস! শক্তি নাই কার ঃ 
মায়ারূপধারী আমি বিশ্ববিমোহিনী | 

দেহী মাত্র প্রকৃতির আভন্ভাধীন সবে, 

প্রকৃতির আন্ভাধীন সারা স্ষ্টি স্থিতি, 
মৃত্যুপতি, শচীপতি, রমাপতি আদি, 

প্রকৃতির আভ্ভাধীন দেব মৃতুঞ্জয়, 
চরাচর মরামর, দেব সেনাপতি, 

মহাশক্তি প্রকৃতির আভ্ঞাধিনী সদা । 

সামান্য মান্ব ভুমি ক্ষীণজীবী নর, 



আধ্য-ভারত ১ সনি 

কি শক্তিতে চাহ তুমি রঘুরাজ স্থতত ! 

বিশ্ব বিজধিনী আমি জিনিতে আমায় ? 
কি সাহসে চাহ তুমি স্মিত্রানন্দন ! 

এডা'তে মায়ার হাত, নশ্বর মানব! 

মহা মায়ামম়ী আমি মাঝামুগ্ষ নর £ 
করে ভীম খরশান, বীরেন্দ্র লব্বদণ, 
তঈক্ষ শর সংযোজিত করিয়! কাম্ম,.কে, 
কহিলেন মহ! ক্রোধে, রক্ত জবা আখি £_ 
“পালাও জগত মাতা, যাও মায়ামযি ! 

আদেশ আমার যদি না কর পালন, 

দমেন শমন যথা দামব তোমায়; 

বিনাশিব তোমা আমি বজ্র হেন ঝাণে, 

ঘুচাইব মায়া নাম বিশ্বগ্রন্থ হ'তে, 

লন্মনণের ম্বৃতজিহবা শাণিত কুপাণ, 
পশিবে বক্ষেতে তব শোন মহামায়া ! 
সার আসক্ত যেব। ইক্ড্রিরবিলাসী, 

ভীরু কাপুরুষ যেব রিপুর মেবক, 
সারের রাঙ্গা ফুলে মুগ্ধ যেই জন, 

কামিনীর কমনীয় অঙ্গ আলিঙ্গনে, 

আরাধিছে তোমা যেবা যাও তার পাশে, 

ন্িপ্ধকর অঙ্গ তার অঙ্গ পরশনে । 

লোভী, ভোগী, নীচ, হীন, ইন্দ্রিয়সেবকে, 
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যাও তুমি কর ক্রোড়ে নিদ্রা মায়াবিনি ! 

কামুকের অঙ্গে থাক অঙ্গ মিলাইয়া | 
জিতেক্ড্রিয, রাজখঝষি, স্থুমিত্রানন্দন, 

তোমার কুহকে মায়া ! ভুলিবেনা কভু ; 
যতদিন রঘুপতি আছেন কাননে, 

যতর্দিন বনবাসী অফোৌধ্যার রাণী, 

না আসিও মহ।মার? ! লদ্মপের পাশে। 

যেইদিন রঘুরাজ রঘুরাণী সনে, 
উজ্বলি' ভারত ভূমি গৌরব প্রভায়, 
রাজদণ্ড করে ধরি রাজরাজেশ্বর, 

শচী শচীপতি সম হৈম সিংহাসনে, 

আলোকিবে অযোধ্যার রাজসিংহ'সন, 

সেই দিন এসো তুমি নিদ্রা মায়াবিনি ! 
লক্ষণে নাই শান্তি নাই ভোগম্পুহা, 
নাই প্রাণে, দয়া মায়া, নাই কোমলতা, 

যতদিন রঘুপতি আছেন কাননে, 

যতদিন বনবাস নাহি হয় শেষ, 

যতদিন কণ্মলিপি না হয় খণ্ডন, 

যতদিন পুর্ণ নয় বর্ষ চতুর্দাশ ৮ 

কাঁমজয়ী, ক্রোধজয়ী, রিপুজয়ী যেব!, 
রাঘবেন্দ্র! অনুগত ন'হে সেই মোর, 

লক্মণে আমার নাহি ছিল অধিকার । 
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বনবাসে রঘুনাথ ! বর্ষ চতুদ্দশ, 
আর আমি আসি নাই সৌমিত্রীর পাশে ; 

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়বিলাস, 

জানে নাই মহাবনে অনুজ তোমার । 

জানি আমি ইষ্টদেব! লক্ষণ আমার । 

জিতেন্দ্রিয়, রাজঝধষি, বীরহ্বের প্ুবি, 

সূর্ধ্যকুল সূষ্যবীর ্ুমিত্রানন্দন, 
রঘুকুলরত্বোত্তম অনুজ আমার । 

জ্যেন্ আমি শ্রেষ্ঠ কিন্তু লক্ষণ স্থমতি, 
প্রচারিতে এই কথ বিশ্ব চরাচর, 

করেছি ছলন। মাত্র লক্মণের সনে । 

জেনে যা'ক্ সার! বিশ্ব, নাগেন্দ্র পাতালে, 

জান্গুক মহেন্দ্র স্বর্গে, অমর নিকর, 

কৈলাসে কৈলাসপতি দেব পঞ্চানন, 

বৈ বৈকুগ্টনাথ, গোলকবিহারা, 

জেনে যাক এই কথ। বিশ্বের কারণ, 

মৃত্যুপুরে মৃত্যুপতি আর আদি পিতা, 
জোষ্ত আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি প্রাণের লক্্ণ। 

চে 
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তীর্থ যাত্রা | 

পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে যে কর্ণের পরিচয় সম্বন্ধে 

সাহিত্যিকদের মতভেদ আছে। মহাভারতের বর্ণনায় 

জানা যায় কর্ণ যে কুম্তীর কানীন পুত্র একথা লোক- 

লজ্জা ভয়ে পাণ্ডব জননী চিরকালই গোপন রাখিয়। 

ছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, পাগ্ডবেরা জানিতে 

পারেন ও ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির নারী জাতিকে অভিসম্পাত 
করেন। বর্ধমীন প্রবন্ধ মহাভীরতের “নারী পর্বব,৮ 

উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হইলেও আমি সম্পূর্ন ভাবে ইতি- 
হাসের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। আমার 
উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার; প্রাচীন কবিদের স্বরে সুর 

মিলাইতে গেলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় ; তা'ই জেনে শুনেও 

এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইরাছি। ছুধ্যোধনের মতন 

আমারে। কৈফিয়ত 2 

“দাগুনি প্রবৃত্তি ধন্মে তুমি হবীকেশ ! 

করেম্ছি অধশ্ম তা'ই আমি ছ্রাচার ; 

হৃদি মাঝে হৃদয়েশ ! বসি নিরবধি, 

চালা'য়েছ যেই পথে চলিয়াছি আমি |» 

সপ পপ আতপ৯ মু 
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জ্ঞানী তুমি যুধিষ্ঠির ! স্থির কর মন, 

কর শোক পরিহার ধন্মের তনয় ! 

এ সংসারে মৃতু গ্রব, মৃত্যুর মতন 

চিরস্থির নহে কিছু ; ধ্বংস অনিকার ; 

কেহ নাই হেন ভন ভ্রেলোক্য ভিতর, 

রোধিতে মৃত্যুর দ্র পারিরাছে যেবা | 

অনস্ত অক্ষয় মৃত্যু, মৃতার সাগবে 

একটী তরঙ্গ মাত্র জীবের জীবন । 

সকলি' মরণশীল, জন্ম লভে জীব, 

পুধুই মরিতে; ফেটে ফুল ঝরে? যেতে। 
খুঁজে দেখ সারা বিশ্ব, পাঁবেন। দেখিতে, 
একটী বালুকা কণা, চিরস্থারী যেব ; 

জড় বা অজড় বগুস! কিবা! বায়বীয়, 

সকলেই ধবংসশীল, হৃত্ার অধ ন, 

ছুটিতেছে খরবেগে মরণের পথে । 
এ সংসার লীলা স্থলি, সবি; তা”র লীলা, 

ভাঙ্গি”ছে, গড়ি'ছে কত স্থজিতেছে জীব; 

মারিয়া পুরাণ দেখ গড়ি ছে নূতন, 

সেই সে অব্যক্ত শক্তি বিরাট পুরুষ | 

আসিতেছে কত জনে কত সাজে সাজি', 

খেলিতেছে কত খেল! ইচ্ছ! অনিচ্ছায়, 

তা'রি কর-ধৃত-জড়-পুত্তলিক মত, 
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করিতেছে সংসারেতে কত অভিনয়, 

যেতেছে চলিয়। কোন অঙজান। দেশেতে ; 

ক্ষুদ্র জলবিম্ব প্রায়, ইচ্ছায় তাহার, 

যেতেছে মিলিয়া সব অনস্ত সলিলে। 

কৌরব পাণ্ডব সেনা, মেনা নারায়ণী, 
এসে'ছিল ধরাধামে তাহারি; ইচ্ছায়, 
সাধিয়ে তাহার কাধ্য এই দীর্ঘকাল, 

বীর দাপে কাপাইয়া সমগ্র বন্তুধা, 

ধরাতলে ধন্মরাজ্য করিয়া স্থাপন, 

ধণ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, 

প্রাণ দিয়ে মহারণে মহারথী গণ, 

চলে” গেছে স্বধামেতে ইঙ্গিতে তাহার 

স্বজন, বান্ধাবগণ আত্ম পরাপর, 

একই শয্যায় শুয়ে শত্রু, মিত্র সব, 

পাগুব পাধশল সৈন্য, সৈন্য কৌরবের, 

বীরগতি লভিয়াছে এই ধন্মরণে 
অভিন্ন সকলে আজ মরণ শয্যায় । 

সকলের মৃত দেহ করহ সৎকার, 
সকলে তর্পণ দান কর যুধিতির ! 

শান্ত্রমত পিগুদান করহ সবার । 

দশ দিন মহারথী করি মহারণ, 

বিনাশি অসংখ্য সৈন্য চতুরঙগদল, 
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লিখিয়া অক্ষয় কীর্তি কালের হৃদয়ে , 

ক্ব্রকুল হিমগিরি, কুরুকুলচুড়া, 

শর শধ্যাগত ভীব্ম বুদ্ধ পিতামহ 

কহ দেব দ্বেপারন ! কোন্ পুণ্য স্থান, 

হ"বে মহ। তীর্থস্থান এই ভারতের, 

বক্ষে ধরে' ইচ্ছামুত্যু শীক্মদেব শব । 

ভারতের জগতের বার অদ্বিতীয়, 

মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ট ভীগ্ররাঞ্জ খষি ; 
স্বচ্ছ লভিযাছে মহা নি বাণ 

কোন্ স্থানে মহাবপু হইবে সমাধি, 

প্রতি রেণু ত'বে যার পবিভ্রতাময় । 
ইচ্ছা মৃত ভীম্মদেব কুরুকুলপিতা, 

ক্ষত্রকুল হিমগিরি মহা পুণ্যবান, 

মানব উদ্ধার ব্রতে এই ধন্মরণে, 

দিয়েছে আপন প্রাণ দধিচীব প্রায় । 

ধরাতলে ধন্মরাঁজা করিতে স্থাপন, 

স্বইচ্ছায বীরবপু, বীরত্বের রবি, 
সাধিতে জগণ্ড হিত, মানব মঙ্গল, 

করে'ছে জাহ্বী স্থত আত্ম বলিদান ; 

সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত, 

ডুবে গেছে ভীম্মদেব আন্ধারি ভারত। 
অনস্ত পাপীর পাপ কুরুক্ষেত্র রণে, 
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আপন রক্তেতে বীর করিয়া তর্পণ, 

ঘুমাইছে ভীক্মদেব প্রকৃতির কোলে, 

শর সমাবুত অঙ্গে শরের শব্যায় । 

দেবের অংশেতে জন্ম দেব অবতার, 

মনুষ্য জাতির শ্রেফ মহ! কীর্তিমান, 

আজীবন বরন্গচারী শাস্তনুনন্দন ; 

মহাারণে মহাষশ করায়াত্ত করি, 

হয়েছে অমর শীক্ষ তেলোক্য পুজিত। 

হেন কোন স্থানে কর সমাধি তাহার, 

কলুষিত ন'হে যাহা পাপীর পরশে, 

হয়েনি সমাধি যেথা কোন মানবের, 

ধরেনি, শ্াশান মৃত্তি যেই স্থান কভু । 

জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুরুকুল-পিতা, 

বীরত্বে, মহত্ে, ভীক্ষ ধরার ভূষণ ; 

দশ দিবসের রণ শরশব্যা যার, 

করিবে আস্ছি নরে ভীত ও জ্তম্তিত। 

অনস্ত মানব জাতি অনস্ত কণ্টেতে, 
গাহিবে ভাক্ষের জয় যুগ যুগাস্তর ; 
ভীক্ষের সমাধি হবে মহা তীর্থস্থান । 
অনস্ত কালের তরে অনস্ত মানব, 
ধন্য হ'বে শিরে ধরে এক বালুকণা, 
সেই মহাতীর্ঘথ হ'তে ; ভীক্ম পদরজে, 
হ'বে সেই ভূমি খণ্ড মহা পুণ্যময় । 
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ধন্মরাজ ! 

মহধির আদেশেতে আমি ও কেশব, 
ভ্রমিয়াছি ত্রিভুবন কপিধ্বজ রথে; 
দেবলোক, স্থরলোক, গন্ধব্রবের পুরী, 

দেখেছি কৈলাম গিরি, মানস সরস, 

চন্দ্রলৌক, সূধ্যলোক আর বিষু্পুর, 

ভরমে'তি অমরাবতী প্রতি গ্রহে গ্রহে । 

ভিমগিরি বিন্ধ্যগিরি, মধ্য ভারতের, 

দেখিয়াছি নীলগিরি, নন্মদা সেকত, 

দেখির'ছি পঞ্চবটা, কিক্কিন্ধা' নগরী, 

খুজিয়াছি দুই জনে গোদাবরা তট। 
লাক্ষান্বী4, ববদ্ধীপ, মালদ্ব'প আর, 

দেখিয়াছি সেতুবন্ধ ন্র্ণ ল্কাপুরা ; 
ভেদিয়া লবণ সিঞ্ধু সপ্তদদীপ। ধরা, 
পাতি পাতি করি খুঁজিয়াছি দুই জন £ 
ব্রহ্মার অনন্ত স্যগ্রি দেখিয়াছি সব। 

দেখি নাই হেন স্থান ব্রেলোক্য ভিতর, 

হয় নাই যাহা কভ় সমাধি ভবন, 

ধরেনি শ্মশান মুত্তি যেই স্থান কভু । 
দেখি নাই হেন জন চিরজীবী যেবা, 

শুনি নাই কারো মুখে অমর সে জন, 
কহে নাই কেহ সেই করে নাই পাপ, 



স্বুখিির | 

আধ্য-শ্থারত 

দেখি নাই কোন স্থানে কারে ম্ৃতাজয়ী, 

শুনি নাই কান দেহী ডরেনা মরণ। 

দেখি শাই হেন গৃহ সারা স্যষ্টি মাঝে, 
তাসে নাই বাহ। কভু শোক সিদ্ধুনীরে, 

মরেনি কখন যার অধিবাসীগণ । 

দেখি নাই জোতস্বতী সলিল যাহার, 
অপবিজ হয় নাই মানব শবেতে! 

দেখি নাই হেন ফুল নাহি ঝরে যাহা, 

দেখি নাই হেন বুক্ষ নাহি মরে কু, 

দেখি নাই হেন লতা শুন্ষ নাহি হয়। 

দেখি নাই কমলের চির হাস্য মুখ, 

দেখি নাই চির হাসি কভু কুমুদের ; 
দেখি শাই পুষ্প যাহে' না পরশে কীট, 

দেখি নাই মুক্ত দেহ বাধি কোপ হ*তে, 
দেখি নাই মুখ কা"র চির হাসি মাখা । 

চিরস্থির দেখি নাই জীবের যৌবন, 
অকম্পিত দেখি নাই সরসীর নীর, 

অশ্রুহীন দেখি নাই কভু কা'র আখি। 
দেখি নাই কোন স্থানে একপদ ভূমি, 
মানবের শব যেব! ধরে নাই বুকে, 

করেনি পরশ কভু মুতজন দেহ। 

তোমারি আদেশে খষি ! উপদেশে তব, 



আঁধ্য-ভারত ১৯৭ 

ভ্রমিয়াছে ধনগ্তয় অখিল সংসার, 

ভ্রমিয়।ছে সপ্ত দ্বীপ আপনি কেশব, 

পার নাই হেন স্থান পারা স্থষ্টি মাঝে, 
কলঙ্কিত নহে যাহ' মুত্যুর পরশে । 

কহ দেব দ্বেপায়ন ! কোন্ পুণ্যস্থান, 

হ'বে চির তীর্থস্থান «ই ভারতের, 

ধরিয়ে এ পুণ্য দেহ বক্ষে আপনার ? 

অপুত্রক পিত।মহ, চির ত্রক্মাচ'রী, 

অদ্দার অক্ষতবীধ্য ভীম্মরাজ খধি, 

জগত-পুজিত চির কুমার গাঙ্গেয় ; 

কহ দেব! কে করিবে তাহার তর্পণ, 

শান্মত কে-করিবে ভীম পিগ্দান। 
“কীর্তি যস্ত সঃ জিবতি” শোন যুধিষ্ঠির ! 

অমর কৌরব পিত। গঙ্গার তনয়) 

যত দিন রবি, শশী উদ্দিবে আকাশে, 

বেঁচে র'বে ভীক্ষদেব যশের সৌরভে ; 
পবিত্রিয়া ধরাধাম উদ্দ্রলি বন্তুধা। 

ব্রেলোকা পুজিত বীর শাস্তনু-নন্দন, 
পিতামহ নহে শুধু কুরু-পাণ্ডবের, 

পিতামহ ভীম্মদেব সমগ্র হিন্দুর ; 
ভশয্মের সম্ততি হয় সমগ্র ভারত; 

যুগে যুগে হিন্দু জাতি এই যুগেশ্বরে। 

সঙ 



১৯৮ আধ্য-ভার ত 

করিবেক পিও দান পিত শ্রাদ্ধ দিনে, 

ভীক্ষের নামেতে হ'বে প্রথম তর্পণ ; 

পিতুলোকে জলবিন্দু করিতে প্রদান, 

প্রথম গণ্ডন দিবে ভীগ্মের উদ্দেশে । 
বক্ষে ধরে গাঙ্গে়ের পুণা পদরজ, 

রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মহা তীর্থস্থান ; 

কুনক্ষেত্র কন্মাক্ষেত্র নবীর গালেষের, 

ধন্য হ'ক বক্ষে ধরে? ওই পুণ্য বপু; 

ধন্মক্ষেত্র রণক্ষেত্রে হউক সমাধি, 

মহারথী গাজেয়ের জগত গৌরব । 

আত্মর, লঙ্গন, বন্ধু, জ্ঞাতি ভ্রাতগণ, 

সকলেই রণশায়ীঞ্কুরুক্ষেত রণে ; 

সকলের মৃতদেহ করহ সকার, 

করহ তর্পণ দাঁন জাতি বদ্ধুজনে, 

শান্দমত পিগুদান করত সবার । 

ভুলি ওন! যুধিষ্ঠির ! করিতে কখন, 
কর্ণের অস্তোষ্টি ক্রিরা সকলের আগে, 

কণের নামেতে দিও ওথম তর্গণ, 

স্ব অগ্রে পিগুদান করিও কর্ণের ; 

সবার দক্ষিণ পারে অঙ্গপতি দেহ, 
করিও সমাধিগ্রস্ত এই শশ্মানের । 

দেব দ্বেপায়ন ! সুত পুত্র অঙ্গপতি, 



হ্যাস। 

যুধিঠির | 

ব্যাস। 

আধ্য-ভারত ১৯৯ 

করিতে ভর্পণ তা'র, তর পিগুদানে, 

কহ খবি ক্ষত্রিরের কিবা অধিকার । 

জ্ঞাতি নহে অতিথি সে কৌরন পুরীতে, 
কে।ন্ শান্ম মত বহ সুত নন্দনের, 

পিগু দিবে ধশ্মরাজ কৌরৰ সন্তান ; 

কর্ণের সমাধি হ'বে সবার দক্ষিণে, 

সনন অগ্রে কেন তা'র অন্ত্োট্ি বিধান ? 

বৎস ধনঞ্জয ! অতি গুহা এ রহহ্য, 

সুতপুত্র নহে কর্ণ, দেবের গুরস, 
দেবশিশু অঙ্গপতি পুত্র সবিতার, 

কুম্তীর গরভজা, দৌহিত্র ভোজের । 

জগতে অজেয় রথী মহ] ধনুদ্ধর, 

পাণ্ডব প্রথম কর্ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব; 

ভোজনন্দিনীর কর্ণ প্রথম নন্দন। 

ধধি দ্বৈপায়ন ! কুস্তীর তনয় কর্ণ? 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাগ্ডবের কর্ণ মহ।রথী, 
সৃতপুত্র নহে কর্ণ ক্ষত্রিয় সগ্তান, 

অতিথি না জ্ঞাতি কর্ণ কুরু-পাণ্ডবের ; 

কুম্তীর শোণিত বহে কর্ণ ধমনীতে ? 

যুধিষ্টির ! 
শৃগালীর গর্ভে কভু জন্মে ন কেশরী, 
পঙ্কিল সরসী বক্ষে ফে টেন! কুমুদ, 



২৩৩ আধ্য-ভারত 

কাচের খনিতে কভু না রয় কাঞ্চন, 
অন্ধ গর্তে না জল্মায় পন্মরাগ মণি । 

মহারথী দাঁত কর্ণ, ভারত বিদিত, 

জগতে অপ্রতিদ্বন্দী নিজ ভূজবলে, 

বীরত্বে শুরত্বে, শৌব্যে, হৃদয়ের তেজে, 
দয়ায়, ক্ষমায়, দানে আত্মবিলজ্জনে, 

ধরার ভূষণ কর্ণ নুপকুলচুড়া ; 

নীচরক্ত জাত ইহা সম্ভবে কি কভু £ 

কুন্তীর কানীন পুত্র, জ্যেন্ট ভাতা তৰ, 
সুষ্যের ওরস জাত ভঙ্গ অধিপতি ॥ 

জর্ভভ,ন। পাগ্ুবেন ভ্রাতা কর্ণ সতাকথা খধি ? 

ক্ষত্রিয় সন্তান অঙ্গ-পতি £ মহারৎী 
দাতা কর্ণ জো্ঠ ভ্রাতা আম। সবাকার ? 

অন্ভ্ানে করেছি আমি ভ্রাতৃহতা। তৰে, 

নিজ হাতে কাটিয়াছি সহোদর শির ; 

পুত্র হীন করিয়াছি ভোজ-নন্দিনীরে ? 
ব্যাস। ধনগ্জয় ! 

ক্ষাত্রয় সন্তান কর্ণ, নহে সুত স্থত, 
অঙ্গ-পতি সহোদর পঞ্চ পাগুবের । 

কুমারী কালেতে পার্থ! জননী তোমার, 

গর্ভে ধরেছিল! কর্ণে সুর্যের রসে ; 

লোক লজ্জা ভয়ে শেষে প্রসবের পরে, 



আধ্য-ভারত ২৩১ 

অসহার ভাবে সগ্ প্রসূত সন্তান, 

মৃতপাত্রে 5া1সাইয়া দিয়া যমুনণয়, 

অকলঙ্ক রেখেছিল ভোজের নন্দিনী, 

আপনার শ্তিকুল নিজ পবিত্রতা । 

দুর্বাসার আদেশেতে, আমার আজ্ঞায়, 

সকাতর অনুরোধে জননীর তব 

তুলে? নিয়ে সেই শিশু করেছে পালন, 
বাধ-পতি অধিরথ দয়াবতী রাধা । 

বৈকর্তন অঙ্গ-পতি অধিরথ স্ৃত, 

রাধার নন্দন কর্ণ, মিথ্যা সে বচন; 

জোষ্ট জহোদর কর্ণ পঞ্চ পাগুবের ! 
বাত আছে এ রহস্য মহধি ভুর্ববাসা, 

যছুপতি বাশ্ুদেব, দেবকী নন্দন, 

শাম্তনু-তনয় ভীক্ম কুরুকুল পিতা, 

স্েহ চক্ষে দেখিতেন বীর অঙ্গেশ্বরে | 

দেব দ্রেপায়ুন ! 

নিষ্ঠুর, শিশ্ধুম, আমি রাক্ষসের প্রায়, 
অকাতরে করিয়াছি নররক্ত পাত) 

জ্ঞাতি রক্তে কলঙ্কিত করেছি বন্থুধা 

ক্ষত্র রক্তে করিয়াছি প্লাবিত ভারত 

জ্ঞাতি হত্যা, জাতি হত্যা, আত্মীয় ৰনাশ, 
জাত হত্যা, পুত্র হত্য।, স্বজন নিধন, 



২২৬২ আধ্য-ভারত 

কোন্ পাপ না করে'ছে ততীক্ব পাণ্তব ; 

কার দেহ শিরহীন করেনি জজ্জ,ন, 

মাতুল শ্বশুর হবে রাখিরাছে কারে ? 

বাকী থাকে কেন খষি ! মাতৃ হত্যা আর, 

কাঁটিরে মাঝের শির ঘুচাই জঞ্জাল । 
কেটেছিল। ভূগুরাম জননীর শির 

পিতার আদেশে, অনুমতি কর খষি ॥ 

কুরুকুল পিত!, ব্জবহাতে কেটে ফেলি” 
ভোজ নন্দিনীরে ; ঘুচে” যাক কুরুকুল 

পাপ; একমাত্র ওই রাক্ষসীর পাপে 

মহাকুল কুরুকুল হয়েছে নিন্মল। 

কর্ণ পাণ্ডবের ভ্র।তা, কুন্তীর তনয়, 

ঘুণাক্ষরে এই কথা হইলে প্রকাশ, 
হইতন। কুরুক্ষেত্রে এত রক্তপাত, 

ডুবিতনা করুক্ষেত্র ক্ষত্রির শোণিতে। 
নিক্ষত্রি় হইতন। সোণার ভারত, 

উঠিতনা হাহাকার ক্ষত্রিয় জগতে ; 

বিধবার শোকেণচ্ছাসে, করুণ চীকারে, 

পুরিতন। ভারতের আকাশ বাতাস । 

স্থজলা, স্ুফলা, শস্তশ্যামলা ভারত, 
এইকব্ধপে হইতন। প্রকাণ্ড শ্মশান ; 

লক্ষ চিতা একসঙ্গে উঠিতন। জ্বলে? 



আধ্য-ভণরত ২০৩ 

কোটি কণ্ঠ হতে আজ কোটা অভিশাপ, 

পোড়া*তনা ফান্তনেবে পতঙ্গের প্রায় । 

ভন্তাতিহতা।, জাতিহতা, ভ্রাতৃহতা। পাপে, 

অনস্ত নিরযগামা ভ'তনা অভ্ভুন । 

ধনগ্তর় ! অকারণ কন কর ক্রোধ ? 

কুমারী কালেতে কুস্তী, জননী তোমার, 

ধরেছিল গর্ভে কর্ণে দেবের গুরসে ; 

কুন্তীর কান'ন পুত্র মঙ্গ-অধিপতি । 
লোকলজ্জ। ভয়ে তাই ভোজের নন্দিনী, 

এরহস্তয কোন দিন করেনি প্রকাশ : 

স্বামী ভয়ে এই কথা বলে নাই ক । 

নারীর স্বভাব এই শোন ধনগ্য় ! 

করেনা প্রকাশ সেই গুপ্ত প্রেম কভু, 

আপন কলঙ্ক কথা বলেনা কাহায়।। 

কি কলঙ্ক ব্যাস দেব ? লোক লজ্জ। কিৰ! £ 

পঞ্চম বর্ধীয় শিশু ন”হে ধনপ্তয় ; 
সকলের সব বান্তা জানি আমি খষি ! 

সতা কথ! কহ দেখি পরাশর স্থত, 

কুরুকুলে কোন্ জন পিতার সম্তান। 

কুস্তীর কানীন পুত্র কর্ণ মহারথা, 

পাণ্ডর গুরস জাত মোর। পঞ্চ তাই ? 
“প্রয়োজন হ'লে উত্তম জনের দ্বারা, 
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কুলরক্ষা, বংশরক্ষা না হয় অধশ্ম, 

অবশ্ট কব” খষি ! তোমারি বচন। 

ভুলেছ কি বেদব্যাস ! আপনার কথ, 
কুরুবংশ রক্ষা হেতু কৌরবের পিতা, 

কি কুকম্মু করেছিলে ভ্রাতবধূসনে ? 

কে না জানে সেই কথা খবি দ্বৈপায়ন ? 

কনিষ্ঠ ভাতার বধু লয়ে” তুমি কোলে: 

করেছিলে কামকেলি পরাশর স্থত! 

মহাকুল কুরুকুল নহে কলঙ্কিত ; 

কলঙ্কষিনী ভোজবালা সুধ্যের পরশে ? 

সতা করে কহ দেখি তুমি বেদবাস, 

শাম্তন্ধ কি পরাশর জনক তোমার ; 

ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় তৃমি অথবা ধীবর 

জনক ব্রাহ্মণ তব, জননী ধীবরী, 

ন'হকি জারজ তুমি খষি ছ্েপায়ন ? 
ন'হেকি কূলট? খষি ! জননী তোমার, 

ন'হে কি লম্পট ঘোর খবি পরাশর ? 

কার বংশ রক্ষা হেতু, কোন প্রয়োজনে, 

আসক্ত হইয়াছিল জনক তোমার, 

ধীবর পতির সেই অনুঢা কন্যায় ; 

কন্তাকীলে কেন সেই ধীবর ছুহিতা, 

উপরত হয়েছিল ব্রাহ্মণের সনে ? 
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দ্বীপে তব জন্ম খঘি ! তুনি দৈপায়ন ! 
স্থজিয়! কুয়াসা ঘোর দিবা দ্বিপ্রহরে, 
জাহুবীর জলে স্যজি* রম্য উপদ্বীপ, 

কেন খষি পরাশর পাঁশব আচারে, 

আলিঙ্গন করেছিল ধীবর কন্যায় ; 

এ কুকনম্ম করেছিল কেন তব পিতা, 

মৎস্যাগন্ধা' পদ্মুগন্ধা পরাশর বরে ? 

ব্রেলোক্য পুজিত তুমি ভগবান ব্যাস ! 
খাঁষকুল প্রভাকর জনক তোমার; 

আপনার বেল! তুমি কর লীলা খেলা ; 

পাপ লেখ ব্যাসদেব ! অপরের বেলা ? 

বস ধন্ঞ্জয় ! “হয় যদি প্রয়োজন, 

করিবেক বংশ রক্ষা পবিত্র শোণিতে, 

উত্তম জনের দ্বার” এই শাস্স বাণী । 

সাধিতে মানব হিত, হিত দেবতার, 

হয় যদি প্রয়োজন জন্মায়ে সন্তান, 

অদার অক্ষতবীধ্য নারী পরশানে | 

দেখ পার্থ! দেবগণ সত্য [ত্রেতা যুগে, 

জগতের হিততব্রতে কত মত সব, 

ইতর প্রাণীর গর্ভে লভে'ছে জনম ; 
জন্মায়েছে কত জনে নীচ হীন কুলে; 

আসক্ত হয়েছে কত বন্য পশু সনে। 
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কুমারী জননী তব বংশ রক্ষা হেতু, 
ধরে? নাই গর্ভে কভু সুধ্যের রস; 
সাধিবারে জগতের কোন মহা! হিত, 

উপরত হয় নাই কুস্তী সবিতায়। 

নারীর প্রকৃতি পার্থ! গুহ্য অতিশয়, 
স্বামী ভিন্ন কোন নারী অন্য পুরুবেরে, 

করে যদি সমপণ মন প্রাণ কত, 

প্রেমাসক্ত হয় যদি অন্য কা'র সনে, 

প্রাণ মন্তে সেই কথ। করেন। একাশ ; 

পতি পাশে নাহি কর উপপতি কথা । 

আপনার এ কলঙ্ক জননী তোমার, 

লোক লজ্জা ভয়ে কভু করে”'ন প্রকাশ; 

বুকে লয়ে মাতৃপ্রাণ ভোজের নন্দিনী, 

চিরদিন সহিয়াছে কর্ণের বিরহ; 

নিরজনে করিয়াছে কত অশ্রস্পাত, 

কর্ণ কর্ণ বলি সদ। পাণ্ডৰ জননী, 

কাদিরাছে অনিবার প্রাণের উচ্ছ।সে ; ৪ 

মুখ ফুটে কারে। কাছে করেনি প্রকাশ, 
স্বামী পাশে কোন দিন কহেনি একথা | 

অজ্ভ্ন। সত্য কথা ছেপায়ন! ভোজের নন্দিনী, 
সাধিবারে জগতের কোন মহাহিত, 

উপরত হয় নাই দেব দিবাকরে 3 
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সাধিবারে জগতেয় কোন মহাহিত, 

উপরত হয়েছিল কুলট! ধীবরী, 

লম্পট জনকে তব কহ দেখি বাস। 

কার বংশ রক্ষা হেতু খধি পরাশর, 

কামাসক্ত হয়ে'ছিল কুমারী কন্যায়। 

দয়া করি কহ খবি! কুরুকুন পিতা ! 

অঙ্গপতি এরহস্ত আছিল কি ছন্তাত, 

জানিত কি দাতা কর্ণ শিজ পরিচয়; 

অথবা অজ্ঞাত ছিন পাণগুবের মত । 

কুরুক্ষেঞ মহারণে প্রথম দিবসে, 

সাসন সমর কালে জনন্দী তোনার, 

পরিচয় দিয়াছিল আপন সন্ভানে । 

কর্ণের শিবিরে গিরে ভে:জের নন্দিনী, 

ভিক্ষা! চেয়ে নিসাছিল পঞ্চপুত্র প্রাণ । 

জননীর অনুরোধে বীর অঙ্গপতি, 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তুলিবেন। অসি, 

বধিতে পাণ্ডব পঞ্চ কুকক্ত্র রণে। 

কর্ণের শিবিরে গিরে পাণ্ডব জননী, 

ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল নামাদের প্রাণ ? 
এত ভীতা, ভোজস্তা কুরুকুল বধু, 

বিশ্বপুজ্যা বীরজায়া, পাঞ্ডুর বণিতা ) 
এত অপদার্থ নারী, এতই অস।র, 
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ভেসে যার সংসারের ঘটনার আ্রোতে। 

বীরবালা, বীরপত্রী, বার এসবিনী, 

রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজার গৃহিণী, 

এই হীন আচরণ সাজেনা তাহার, 
শৃগালীর কার্য এই নহে সিংহীনীর । 
ধন্ম যুদ্ধ ক্ষত্রির়ের মরি কিংবা মারি, 

কিবা দুঃখ কহ তা'য় খধি দ্েপার়ন ! 

ডুবিয়াছে কুরুকুল জননীর পাপে। 

ধনগ্তয়! রথীশ্রে সহোদর তব, 

জগতে অগ্রতিদন্দ্ী মহাধনুদ্ধর, 

ভূজ বলে অদ্বিতীয় অঙ্গ অধিপতি ; 

একাদশ অক্ষৌহিনী কেৌরব বাহিণী, 

কর্ণ সম যোদ্ধা তায় নাহি ছিল কেহ ঃ 

স্নেহ শ্থ না হইলে কর্ণের কৃপাণ, 

কুরুক্ষেত্রে অব্যাহতি নাহি ছিল কা'র, 

পাগুব, পাঞ্চাল আর ভোজ, বুঝ কুল, 
চক্ষের নিমিষে ভস্ম হইত সকল, 

পুড়ে” যেত শরানলে সমগ্র বন্ুধা, 

হাত ছিল এই কথা ভোজের নন্দিনী । 

মায়ের পরাণ ধনঞ্জয় ! পারে নাই 
দেোখবারে, সম্তানের আসন্ন মরণ ; 

সম্তানে সম্তানে ছন্দ কুরুক্ষেত্র কণে; 
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দাতা কর্ণ পাশো তাই জননী তোমার, 

ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল তোমাদের প্রাণ। 

ভ্তাত ছিলে এ রহস্য দেব দ্বৈপায়ন ! 

কেন তবে এত দিন করনি প্রকাশ ? 

ভ্রাম্তিতে আচ্ছম খষি ! তোমারো নয়ন, 

তুমিও কি মু খধষি! জননীর মত) 
তোমারে। কি ছিল খধি! লোকলজ্জা ভয়, 
তুমিও কি কুলবধূ্ পরাশর স্থত ! 
তুমিও কি পুত্রৰ্তী কন্যা কালে ব্যাস? 
ধনপ্য় ! 

কুরুক্ষেত্র মহারশ নীতি নিয়স্তার, 

সেই নীতি অনুগামী পিতামহ তব ; 

আমিও তরঙ্গ এক সে মহা লীলার । 

হইয়া কণ্টক ঘোর এই নীতি মূলে, 

কেন কুরুকুল পিতা হইবে পতিত, 

অনন্ত নিরয়গামী কেন হ'বে ব্যাস ? 

এ রহস্ত ধনঞ্জর ! হইলে প্রকাশ, 

ভ্শরতেতে ধন্মরাজ্য হ'তনা স্থাপন, 
ব্যর্থ হত কৃষ্ণলীল। কৃষ্ণ অবতার । 
কুরুক্ষেত্র রণ নয় নীতি নিয়স্তার, 
কুরুক্ষেত্র রণ খষি ! কুচক্র তোমার» 
বুধিলাম এত দিনে খাবি দ্েপায়ন ! 
“ৰ্িষকৃম্ত পয়মুখ কাল গজগর, 
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বাহিরে স্ন্দর তুমি অন্তরে গরল ; 

ক্ষত্রিয়ের গুপ্তশক্র তুমি পারাশরি । 

দুর্ববাসার মত তুমি কুচক্রী, কুটিল, 

কৌরবের প্লুরে তুমি কাল বিষধর ; 

বিষদস্তে দংশিয়াছ সকলেরে তুমি, 

চির তরে ডবা?য়েছ মহা কুরুকুল ; 

নিষ্ঠুর, নিশ্মম, তুমি, ঘাতক ব্রাহ্মণ ! 

 ব্লাথিলেনা শেষ স্মৃতি কুরু পাগুবের । 

কুরুক্ষেত্র মহারণে শোন ধন্মরাজ ! 

জীবন মৃত্যুর সেই মহা মুনুর্তেতে, 
প্রত্যক্ষ দেখেছি আমি অষ্টাদশ দিনে, 

আবরিত কর্ণ অসি ন্েহ আবরণে । 

দেখিয়ে আমায় রণে অঙ্গ অধিপতি, 

একদৃষ্টে চেয়েছিল মোর যুখ পানে ; 

কি যেন কহিতেছিল অস্ফুট ভাষায়, 

ন্সেহ ছল ছল অঙ্গ পতির নয়ন । 

মোর শরে বার বার হয়েছে আহত, 

হইয়াছে মোর করে দলিত, লাঞ্ছিত, 

মারে নাই প্রতিআন্ত্র ; স্বইচ্ছায় যেন 

বুক পেতে ধরেছিল আমার কৃপাণ। 

কাটিয়াছে অশ্ব মোর কাটিয়াছে রঞ্, 

কাটিয়াছে বশ্ম মোর তীক্ষতম শরে, 
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বার বার শিরস্্রান ফেলে'ছে কাটিয়?, 

শরবিদ্ধ করিয়াছে সারথীরে মোর ; 

তৃণ খণ্ড পশে নাই অঙ্গেতে আমার । 

কি করুণ দৃশ্য সেই শোন ধন্ধমরাজ ! 
অঙ্গপতি রথ যবে গ্রাসিল বন্থুধা, 
ফেলে দিল ধনুশ্বর, তীক্ষ তম বাঁণ, 

শ্রথ করে স্বইচ্ছায় বীর অঙ্গপতি । 
পশিল আমার শর কর্ণের গ্রীবায়, 

খড়গঘাতে লোটাইল মুণ্ড ধরাতলে, 

ছুটে গেল খরবেগে শোণিতের শ্রোত । 

ধন্মরাজ ! অ:জীবন করিয়াছি রণ, 

নাশিয়াছি শত্রু মিত্র কত শত জনে, 

কত দেহ শিরহীন করেছে মজ্জুনি; 
এত রক্ত দেখি দাই মনুষ্য শরীরে । 

উত্তপ্ত শোণিত জআোত জীবন্ত যুত্তিতে, 
আসিল গ্রাসিতে যেন রধী ও সারথী। 

দুর দুর বক্ষ মোর উঠিল কাপিয়া, 

দেখিলাম চক্ষে আমি বিশ্ব অন্ধকার ; 

ঘুণিত হইল শির, অবসন্ন দেহ, 
মহাভয়ে প্রাণ মোর উঠিল কীাপিয়া । 
আক:শ হইতে যেন দেব দিবাকর, 

রোষ কষা ইত নেত্রে চাহি কিছুক্ষণ, 
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লুকায়ে বদন শেষে বারিদের কোলে, 

করিতে লাগিল! শোকঅশ্রু বরষণ ; 

অগ্নিবৃষ্টি আরম্তিল কুরুক্ষেত্র রণে । 
কে যেন কহিল মোরে অব্যক্ত ভাষায়, 

“ধনগ্জয় ! ধনগ্জয় ! কি করিলে ভুমি, 

কা'র মুণ্ড খণ্ডিয়াছ কৃতত্ব চণ্ডাল, 

রাক্ষসের মত তুমি নিশ্মম ঘাতক ! 

আপনার কুল আজ করিলে নিন্ম,.ল” । 

যুধিষ্ঠির । দেখিয়াছি ধনঞ্জয় ! সপ্তরথী রণে, 
করে'ছেন অঙগ-পতি রণ অভিনয় ; 

অভিমন্যু শরে কর্ণ হইয়া কাতর, 
প্লাই'ছে কতবার ভঙ্গ দিয়া রণ, 

মারে নাই প্রতিঅন্্র কখন বালকে। 

বুকোদর করে ক হয়েছে লাঞ্ছিত, 

পদাঘাতে হইয়াছে চূর্ণ তার রথ, 

মরিয়াছে অশ্ব তা'র, মরে*ছে কুগ্তর, 

হানে নাই অস্ত্র তবু সেহেতে কখন । 

দেখিয়ে আমায় রণে সেহ মধুস্যরে, 
বলেছিল, “শিবিরেতে যাও যুধিষ্টির ! 

সূ পুত্র প্রতিদ্বন্ধী ন"্হ তুমি রণে 1 
কোলে করে" সহদেবে কতশত বার, 

, বদন চুম্বন করি ন্েহে অঙ্গপতি, 
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স্থকোমল অঙ্গে তা'র বুলাইয়ে কর, 

কহিছেন, “ফিরে” যাও মাদ্রির নন্দন ! 

কিশে'র বালক তুমি আসিও না রণে ।” 
্াতিহতা। বরিয়াছি আমি ছুরাঢার, 

্বহস্তেতে কাটিয়াছি সহোদর শির, 
ঘাতকের প্রায় আমি নিন্মম অ।ঘাতে, 

খণ্ড সুণ্ড কবিয়াছি' আপন ভাতায় ; 
কৃতদ্ব চণ্ডাল আমি, বিশ্বাসঘাতক, 

নররূপী বাত্বর আমি, নির্দয় রাক্গস; 

করেছি নিধন আমি জেঃষ্ঠ সহোদরে। 

ভ্রাতিরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছি কর, 

হাতি রক্তে কলুষিত করেছি বন্তুধা, 

আপনার কুল আমি করেছি নিন্ম ল, 

পুত্রহীনা করিয়াছি নিজ প্রসুতীরে, 
ত্রহীন। করিয়াছি মাতা বস্তুধারে ৷ 

£কমনে নিস্তার পাৰ এই মহাপাপে, 

কহ খষি ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা ; 

কেমনে পবিত্র হব কহ দ্রৈপায়ুন। 

এ মুকুর্তে কর পার্থ ! তীর্ঘযাত্রা তুমি, 

ভারতের লর্ব তীর্থে কহ ভ্রমণ ; 

সর্বেধীধধি জলে স্নান কর ধনঞ্জয় ! 

দ্বাদশ বদর পার্থ! থাকহ আশ্রমে, 
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শিরে ধর খবিগণ পুণ্য পদরজ, 
সপ্ত সমুদ্রের বারি আনঠে কৌস্তেয় ! 
ধরাতালে যত নদী, যত হৃদ আছে, 

সবার সলিলে স্নান করহে ফাল্গুন। 

বরদান। 

জানকী নির্বাসন সময়ে প্রভু রামচন্দ্র ও সৌমিত্রী 
জ্াতার এই প্রকার বচসা হইয়াছিল। ঘটন। এঁতি- 

হাসিক হইলেও ভাবটা অনৈতিহাসিক; রামায়ণভক্ত 

হিম্টৃগণ ক্ষমা করিবেন ! 

লন্মনণ । রঘুনাথ ! 

কোন প্রয়োজনে করেছ ম্মরণ দাসে? 

রাম। শ্রাণের লক্ষণ ! কঠোর সমস্যা অতি, 

হওরে প্রস্তত তুমি, বিদ্রোহ ভীষণ, 
বজসম নিদারূণ সমাচার মোর ; 

দৃঢ় কর প্রাণাধিক ! অন্তর তোমার, 
সম্মুখে ভীষণ বৎস ! পরীক্ষার দিন । 

লন্মনণ | দয়। করি কহ দয়াময়! কি বির্রোহ, 
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কি পরীক্ষা, কি সমস্যা এত গুরুতর, 

সমাধান করিতে যাহার, অসমর্থ 

রঘুশ্রেই ; ভীত যানহে রাঘবের প্রাণ। 
কোন জন উড়া"য়েছে বিদ্রোহ কেতন, 

কা'র প্রাণে জাগিয়াছে মরণের সাধ; 

রঘুপতি ! কেবা শক্র তব; কোন জন 

শত্রু অযোধ্যার; কহ দেব! কৃপা করি 
এ মুহুর্তে করি তার খেলা অবসান, 

কিংবা বেন্ধে এনে দেই রাজ পদতলে । 

লক্মমণের নাই ডর, নাই প্রাণে ভষ, 

গঠিত লক্ষণ প্রাণ কঠিন পাষাণে ; 
লচ্মনমণের বক্ষ যম পুরীর কপাট । 
লক্মমণেপ্প প্রাণ ডরেনা মৃত্যুর ডাকে, 

বিচলিত নাহি হয় সংসারের ঝড়ে ; 

রাবণের শক্তি শেলে মরেনি লক্ষণ, 

ভোলেনি মাপন! সু্পণখ।র কুহকে । 

ভুজবলে তব সামন্ত ভূপতিগণ, 

অবনত শিরে প্রদানিছে রাজকর ; 
অযোধ্য। পতির করি বিজয় ঘোষণ! । 
দান করি শ্রেষ্ঠাসন রঘুকুল রাজে, 
শিরের মুকুট রাখি চরণে তাহার, 
পুজিবারে নিরবধি রঘু ধুরদ্ধরে, 
কৃপণতা! করে নাই কোন নরপতি । 
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করে নাই কোন রাজ। বিদ্রোহ ঘোষণা, 
আদেশ আমার কেহ করেনি লঙ্ঘন ; 

হয় নাই অনাবৃষ্টি, হাস্যময়ী ধরা, 

ধন ধান্য পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরা, 
রাম রাজো পুর্ণ সুখে সুখী প্রজাগণ ; 
পুর্ণ শান্তি বিরাজিছে রাজ পরিবারে, 
বাজে নাই কোন স্থানে বিদ্রোহ বিষাণ; 
অন্তর বিদ্রোহী মোর শোনরে লক্গমণ ! 

ভীষণ পরীক্ষা আজ তে।মার আমার । 

নারিনু বুঝিতে কিছু, স্থভ্রাতৃ বসল ! 

ভেঙ্গে দাও এ কুহক, কাট ভ্রান্তি জাল, 

খুলে দাও আবরণ, করোনা বঞ্চনা, 

রাখিওন। অন্ধকারে অনুজে তোমার । 

কহ নাথ! কি স্মস্ত।, কি বিদ্রোহ এত, 

কিসের পরীক্ষা আজ তোমার আমার ; 

কিবা মেঘ রাঘবের হদয়-সাকাশে, 

অখুবরিছে চিরফুলপ হাসিটুকু তা'র। 

কি ভীষণ ঝঞ্জাবাত রঘুনাথ প্রাণে, 

করিয়াছে এ উত্তাল তরঙ্গ সঞ্চার ; 

আলোড়িত হয় ক্ষুদ্র সরসীর জল, 
কেন এ তরঙ্গ খেলা মহাপারাবারে £ 

লক্ষণ ! 
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অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ, পুরোবাসী সব, 
একবাক্যে কহিতেছে কুলট1 জানকী ; 
একাকিনী আছিল সে রাবণের পুরে । 
দুর্ববত্ত রাবণ অতি, পরনারী চোর, 

আত্মপর জঙ্গানহীন রাজা লঙ্কেশ্বর ; 
বারাঙ্গণা লক্ষশোভে কক্ষে লঙ্কেশের, 

অযুত দেবের কন্য। ভজে দশানন ; 

নিবারঘ় কান ক্ষুধা পাশব আচারে । 

কেমনে ভাবেন রাম, লঙ্ক। অধিক্ঠারী, 

করে নাই বৈদেহীর অজ পরশন ; 

কেমনে বিশ্বাস তা'রা করিবে সকলে, 
রাষণে আসক্তা কভু হয় নাই দীত! । 
মহা রুষ্ট প্রজাবৃন্দ কেন রঘুরাজ, 
অপবিত্র করি'ছেন রখু সিংহাসন, 

কলক্ষিত করি'ছেন রঘুরাজপুরা 
কেন কুলটার স্থান রাজ অস্তঃপুরে | 
বংশের গৌরব ভুলেছেন রঘুনাথ, 
মোহের ছলনে, এন'হে কর্তব্য তা'র ; 

রবিকুল রবি রাম, বীরেন্দ্র ল কণ, 

ঢাল'ছে কলঙ্ক কেন অকলঙ্ক কুলে । 

রখঘুনাথ । কোন্ প্রজ!, কোন্ পুরোবাসী 

কহিছে এ হেন কথা ? কা'র পূর্ণ কাল? 



: বই ০৮ আষ্য-ভারত 

কাহার শিয়রে আছে দাড়া”য়ে শমন, 
কাহার দেহেতে আছে সহজ পরাণ? 

অযোধ্যার রাজলম্ষনী বিদেহ নন্দিনী, 

আদর্শ ₹মণীকুলে সতীর প্রতিমা, 
নারীকুল শিরোরত্ব, সংসার ললাম, 
পাবক পবিত্র হয় যার পরশনে, 

দরশনে ক্ষয় হয় জন্মাজ্জিত পাপ, 

পতিগত মন যার রামময় প্রাণ, 

সেই সীত। ব্যাভিচারী কহে পুরোজন, 

কলঙ্কিত রঘুপুরী সীতার পরশে, 

বেশ্টাসক্ত রঘুপতি মোহের ছলনে । 
বুথ! বীধ্য, বুথা শৌধ্য রাম লক্ষণের, 

এখনো! তাহার দেহে রয়েছে পরাণ ; 

এখনে কব্রাল কাল ডাকে নাই তারে, 

এখনে কৃতাস্ত তা”রে করেনি স্মরণ ; 
জীবনের খেলা তশর হয় নাই শেষ ; 

হয় নাই সেই মূঢ় যমের অতিথি; 
লব্বনণের ম্ৃতভিহব শাণিত কৃপাণ, 

উপাড়িয়ে ফেলে নাই হৃদিপিগড তা'র। 

প্রাণাধিক ! প্রজাবুন্দ নহে অপরাধী, 
সার ঘটনা-শোত বহে অনিবার, 

অনম্ত মানব জাতি, অনস্ভত কণ্টেতে, 



লমনশ। 

বাম । 

আধ্য-ভারত ২১৯৯ 

গাহি*ছে সত্যের জয়, গাহিবে নিয়ত । 

রাজদণ্ড ধনুবর্বাণ, তীক্ষধার অসি, 

পারেনা রোধিতে কভু মানবের ভাষা ) 

রাজদণ্ডে ভীত হয় পাপার হৃদয়, 

যে" গাহে সত্যের জয় সে কেন ভরিবে ? 

দেখি রক্তবর্ণ আখি, শুনি সিংহনাদ, 

শুনি এস্ত্র ঝনাত্কার, কোদণগ্ড টঙ্কার, 

প্রলয় গর্জন আর, মৃত্যুর জঙ্কার, 
বাসবের বজ্র, উমাপতির বিষাঞ্ঠ 
ভীত হয় পাপীর হৃদয় ; ভয় পায় 

একটা মানব, ডরেন। মানব জাতি, 

টলেনা তাহাতে কভু ধম্মের আসন, 

কাপেন। তাহাতে সত্যবাদীর পরাণ। 

রাবণের স্মৃতি আকা জানকীর প্রাণে, 

এখনে। বৈদেহী দশানন গত প্রাণ, 

আপনি দিয়েছে সীতা প্রমাণ তাহার ; 

স্বচক্ষে দেখেছি আমি শোনরে লঙ্গমণ ! 

জানকীর দ্বণিত সে কুলটা আচার । 

মিথ্যাকথা, মিথ্যাবাদী প্রজাবুন্দ তব 

ঘোর প্রবঞ্চক তুমি রঘুকুল পতি ! 
মিধ্যাকথা, মিথ্যাবাদী অযোধ্যার প্রজা, 
প্রবঞ্চক রঘুশ্রেষ্ঠ ; ভুলোনা লক্ষণ ! 



২০ 

লল্মনণ । 

আর্ধ্য-ভারত 

কা"র সঙ্গে করিতেছ বাক্যালাপ তুমি : 
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক কহি রঘুরাজে, 

পায় নাই কোন দিন কেহ পরিত্রাণ ; 

লন্মমণ ! বাঁচিতে তব নাই কি বাসনা €£ 

অতিক্ষীণ আয়ু তুমি, ভুলিয়াছ তাই ; 
বাকাালাপ কার সনে করিস্ছ লক্ষণ ! 

ভুলি নাই প্রভো ! বাক্যালাপ করিতেছি 
রঘুরাজ সনে, বাক্যালাপ করিতেছি, 

পিতৃসম পুজনীয় জ্যেষ্টাগ্রজ সনে ; 

বাক্যালাপ করিতেছি রবিকুল রবি 

বিশ্বজয়ী অরিন্দম রাঘবের সনে । 

বাক্যালাপ করিতেছি ভুবন পান, 

রাবণ দমন শুর রঘুনাথ সনে । 

তুমিও ভুলোনা রঘুশ্রেষ্ঠ ! জানকীরে 
কহিয়ে কুলট1, কলঙ্ক ঢালিয়ে দিয়ে 

রঘুরাজপুরে ; অপবিত্র ভাবি” মনে 

রঘু অস্তঃপুর ; সুধ্যকুল সুষ্যে করি 

কলঙ্ক মণ্ডিত ; যে রাখে প্রাণের আশ! 

লক্ষমনের করে, নিতাস্ত উন্মস্ত সেই, 

অতিক্ষীণ জীবী ; একা স্তই গত আয়ু । 

বিদেহ নন্দিনী দেখে নাই চক্ষে কভু 
মুক্তি রাবণের ; ভাবে নাই কারে? চিত্র 



বাম । 

লন্দনণ । 

আধ্য-ভারত ২২৬ 

বিনা এক রাম; দেখে নাই ছায়া কভু 

অন্ত পুরুষের ; বহুকাল রক্মপুরে 
সাছিল। একাকী ; নহে অপরাধ আধ্য! 
জানকীর ; অপরাধ তব, কাপুরুষ 
রঘুপতি ! ক্গীণকরে ধর ধনুর্বাণ, 

রন্ষিতে অশক্ত তূমি আপন বণিতা । 

কোন কথা চাহিন! শুনিতে, যুক্তি তর্ক 

অকারণ ; কূলটার পতি নয় রাম; 
বেশ্যাসক্ত নহে রঘুপতি । নাহ স্থান 

বৈদেহীর রঘু অন্তঃপুরে, জানকীর 
পরশনে কলঙ্কিত করিব না দেহ 

আপনার ; চাহিন। দেখিতে তা'র মুখ । 
লক্ষমণ ! আদেশ মোর করহ পালন, 

নিশি না! হতে প্রভাত কর সীত৷ ত্যাগ ; 

রেখে এস বৈদেহীরে বাল্সীকির বনে ; 
রঘুকুল রাজধণ্ম প্রজার রঞ্জন, 

পাপের নাহিক স্থান রঘুরাজ পুরে । 

ক্ষমা দিন রঘুনাথ ! অবাধ্য লক্ষনণ, 

ন্যায় ধর্মী বিগঠিত এ আদেশ তব, 

পারিবেন করিতে পালন । এ নিশ্মম 

নিধ্যাতন পতিপ্রাণা সতী কামিনীর 
করিবেন! রঘুশ্রেষ্ঠ ! অনুজ তোমার । 



০৬৬ 

লাম। 

লক্মমণ। 

আধ্য-ভাঁরত 

মাতৃ ভাবে নিত্য বা'র করিয়াছি সেব।, 

ভক্তিভাবে পুজিয়াছি সতত যাহায়, 
দিয়ে আজ তা”র শিরে কলঙ্ক কালিমা, 

ব্যাভিচার অপরাধে ত্যজিব কাননে ? 

পবিত্র অযোধ্যা যা"র পদ পরশনে, 

রত্ুগর্ভ। পৃথ্থী যা*রে করিয়া প্রসব, 

ধরণী উজ্জ্বল যার সতীত্ব প্রভায়, 
পবিত্র জ্যোতিতে যা'র রবি শশী ম্লান, 
হঘুকুল ধন্য যারে বধূরূপে লভি, 

জগতে আদর্শ কন্যা, আদর্শ গৃহিণী, 
আদর্শ কুলের বধূ, অবলার মণি, 

একাধারে মাতৃপ্রেম, সহোদর মহ, 

লভিয়াছি যার কাছে আজীবন আমি ; 

কোন্ প্রাণে নির্যাতন করিব তাহার ; 

নির্বাসিব রঘুকুল রাজলন্দনী সীতা ? 

বুথা আশ। রঘুপতি ! বৃথা উপরোধ» 

করহ অপরে আজ্ঞা বিজ্রোহী লক্ষ্মণ । 

বিন্রোহী, বিদ্রোহী তুমি জান কি লঙ্গমণ 

বিজ্রোহীর পুরস্কীর রাজার বিচারে ? 
জানি আমি রবুশ্রেষ্ঠ ! কি দেখাও ভয়, 
রাজার বিচারে, বিদ্রোহীর পুরস্কানু 

প্রাণদণ্ড ; ভ্রাত বিধানেতে অস্তে প্রভো 



বাম। 

লন্মনণ ॥ 

আধ্য-ভারত ২২৩. 

অনস্ত নিরয়। ডরেনা লক্মনণ তা'তে, 

রাজরাজেশ্বর ! লও প্রাণ, দাও দণ্ড, 

হান তীক্ষ তরবারি বিপ্রোহীর শিরে, 

খণ্ড খণ্ড লক্ষমাণেরে কর রঘুনাথ ! 
হউক পাপের শাস্তি দেখুক জগণ্, 

বিদ্রোহীর শিরচ্ছেদ রাজার বিচারে 

অন্স্ত কালের তরে অনস্ত নরকে, 
মরুক পচিয়া মোর আত্মা কল.যিত, 
লক্ষ ক্রীমি কীট মোরে করুক ভক্ষণ, 

নরক পাবকে আমি দহি নিরবধি, 

নাহি হই বৈতরণী পার ; রঘুনাথ ! 

আমা হ'তৈ এই পাপ হবেনা সাধন । 

কঠোর প্রতিজ্ঞা মোর, ন্দৃঢ কল্পনা, 
সত্য ভঙ্গ করিবেন রঘুকুল রাজা, 

প্রাণের অধিক প্রিয় প্রজাগণ যার; 

একটী প্রজার তয়ে পারে রঘুপতি, 
ত্যজিতে সহজ সীতা, সহজ লক্মমণ । 

স্বচক্ষে দেখেছি আমি নিদ্রালসা সীতা, 
সোহাগেতে বক্ষে ধরে মৃণ্ডি রাবণের, 
দেখিছে অশোক বনে প্রেমের স্বপন, 

, ভুলে গিয়ে যেন এই পার্থিব সংসার 1 
অন্ধ তুমি রঘুনাথ ! ভ্রান্ত তব আখি, 



২৯৪ আধ্য-ভারত 

উপাড়িয়ে ফেলে দাও স্থশাণিত শরে। 

লঙ্কাপতি যেই দিন করে' ছিল চুরি, 

রদ্ুকুল রাজলন্মনী পঞ্চবটা বনে, 
পিতৃসখ! খগরাজ বীরেন্দ্র জটায়ু, 
করিয়ে সমর ঘোর রাবণের সনে, 
ছিন্নপক্ষ, রুধিরাক্ত অরুণ নন্দন, 

মৈনাক ভূধর সম পড়িল! ধরায়, 

বাসব পীড়নে যেন গিরীন্দ্র নন্দন ; 
তুলিল রথেতে সীতা রাবণ দুজ্জর, 
চলিল বিজয় রথ মনোরথ গতি, 

ভেদিল ফেনিল সিন্ধু যবে পুষ্পরথ ; 

রাবণের ভীম মুক্তি সাগরের জলে, 

দেখেছিল রঘুরাণী অবনতমুখী | 
উত্পিলার জ্নুরোধে রাঘব ঘরণী, 
একেছিল সেই মুর্তি ব্যজনী উপর ; 
নিন্রালস। অন্তন্বত্তা জানকীর বুকে, 

দেখিয়াছ সে ব্যজনী তুমি রঘুরাজ ! 

এই দোষে রাজলম্বনী পাঠাইবে বনে, 

গর্ভে যা'র রঘুকুল ভবিষ্যশ আশ। ? 

আখি তব দেখিয়াছে মূর্তি রাবণের, 
দেখে নাই প্রাণ জানকীর । রঘুনাথ ! 

পার নাই চিনিতে কি আপন বণিতা £ 



৫ 
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দেখেছ যে চিত্র তুমি ছায়। রাবপের, 
ফেনিল সিঞ্ধুর বক্ষে হ'তেছে কম্পিত £ 
ত্যজ রোষ রঘু শ্রেষ্ঠ! বিনা অপরাধে, 
করিওন। পত্বী ত্যাগ, নারী নিধ্যাতন । 

প্রজার রঞ্জন রঘুকুলে কুল ধন্ম, 
এই গুণে বিশ্বপুজা রঘুরাজগণ ; 

প্রঙ্গার কথায় কাটিওনা নিজ শির । 
জগতে আদর্শ সতী অযোধ্যার রাণী, 

সতার শ'পেতে হ"বে ভন্ম রঘুকুল, 
ভস্ম হবে রঘুরাজা, রঘু সিংহাসন, 

ডুবিবে রাঘব তুমি ডবিবে নিশ্চর ; 

পতিগ্রাণ! রমণীর এক দীর্ঘশ্বাসে, 

অধেধায় দাবানল হ'বে প্রজ্মলিত, 
পতঙ্গের মত তুমি পড়িবে রাঘব ! 

পতিপ্রাণ। কামিনীর তপ্ত অশ্রু তে, 

ভেসে যাবে অযোধ্যার রাজ সিংহ।সন | 

পত্বীত্যাগ, নারী নির্যাতন, একলম্ক 

দিওনা ঢালিয়ে রাজা! স্থুপবিত্র কুলে, 
করিওন। কলুষিত রঘু সিংহাসন । 

অপরাধ নহে জানকীর ; অপরাধ 

উন্মিলার ; উন্মিলার অনুরোধে সীতা, 
একে'ছিল এই মূর্তি ব্যজনী উপর ঃ 



২৬ আধ্য-ভারত 

ইচ্ছ? যদি রাঘবেন্দ্র ! কর অনুমতি; 
ত্যাগ করি উন্গিলারে, দূর হ'কপাপ;ঃ 

এই পাপে উন্মিলার হক নির্বাসন, 

জানকশরে বনে দিতে বিদ্রোহী লক্ষণ ৷ 

লম্গনণ ! ভাব কি মনে ক্ষুদ্র শিশু আমি, 

প্শরি নাই এতদিন চিনিতে তোমায় ? 

শিরে ধরি জটাজুট, অশগেতে বন্ধল, 
অনাহার অনিদায় ভুমি মুপ্ত কেশি ! 

ত্যজি রাজ্য, রাজপুরী, সম্ভোগ, সম্পদ, 

ছয়! এম ভ্রমিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে মোর, 

সহিরাছ রাজপুত্র! বনবাস ক্রেশ, 

নবীন যৌবনে তুমি সাজিয়ে তাপস, 
ভ্রমিয়াছ চৌক্বর্ষ গভীর কাননে, 

রক্ষরণে দেখা”য়েছ বারত্ব অপার ; 

জানকীর গুপ্ত প্রেমে তুমি ভণ্ড যোগী, 

ছাড়িস্ছ জননীকোল বধু উন্মিলারে, 
ছাড়িয়াছ রাজপুরী, রাজার সম্পদ । 

জানকীর যৌবন প্রভায় ভবে” গে'ছে 
কিশোরী উত্রিলা ; সীতার সৌন্দ্য শোতে 
ছেসে গেছে ক্ষুদ্ররূপ উন্মিল! তোমার ; 
বৈদেহীর রূপের আগুনে পুড়ে গেছে 
রঘুকুল কুলাঙ্গার ! মনুষ্যত্ব তব। 



লম্মনণ | 
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বিন। দোষে উন্মিলারে গাঠাইবে বনে, 

ভ্রাতৃদেশে, রাজাদেশে কুল্টা জানকী, 
তজিতে বিদোহশ তুমি প্রণের লক্ষণ ! 

বড় ব্যথ। বাজিরাছে প্রাণে, তাজ্য। ন'হে 

জানকী একাকী, তোমাকেও করিলাম 

তাগ; মুখ দেখা'ওন। রাজপুরে আর । 

রক্ষরণে হ'য়েছিলে প্রাণের সশায়, 

না করিন্ু প্রাণদণ্ড, শিরচ্ছেদ তব; 

এ মুভূস্তে ছাড় পুরী জানকীর সনে। 

রঘুকুল কালি ! ও দ্বুণিত মুখ তুমি, 
দেখাণ্ডন1! কোন দিন মনুষ্য সমাজে; 

লোক চক্ষু অন্তরালে যুগল মিলনে, 

কর গিয়ে ছুঈ জন পাপ অভিনয় ; 

লইয়! প্রাণের মাঝে নরকের ছায়া, 

কর গিয়ে মহাবনে জানকী সম্তোগ। 

রাজ আচ্ছা শিরোধাধা, এখনি তাজিব 

পুরী ; কিন্তু রঘুনাথ ! তা'র পুর্বে তুমি 

ইষ্ দেবে করহ স্মরণ ; জীবনের ৷ 

মহা সন্ধ্যা, শেষক্ষণ, পুর্ণ অভিনয় ; 

স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ পিতা দশরথ, 

মরে রাম লম্মনণের করে ; দেখ রাজ 

বিভীষণ, দেখহ কিক্ষিন্ধাপতি, দেখ 



আই ভা 
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হনুমঠন, রাঘবের জীবলীলা, শেষ, 
পুর্ণ আজ রামলশলা, রাম অবতার । 

দেখ পুরোনারিগণ, কৌশল্য। জননি ! 

পুত্রহীনা আজ তোমা করি”ছে লক্ষণ ; 

দেখ আব্যা লম্ষনী সীতা, দেখ একবার, 

অকুলে ভাষায় তোমা দেবর লন্মমণ. 

ব্জ হাতে মুছে দেয় সিথীর সিন্দুর, 
রাঘবের খণ্ড মুণ্ড লোটায় ধরণী । 
জীতৃদ্ন্দ্, ভ্তৃছন্দ, সংবর লম্মনণ ! 
কি করিগ্ছ, কি করি'ছ অবোধ সম্ভ,ন ! 

সরে'যষাও সরেশ্বাও জননী আমার, 

লিপু আমি ভ্রাতৃহত্যা, রাজহত্যা পাপে, 

জড়িও ন! তা"হে পুন মাতৃহত্য। পাপ ঃ 

রাজদ্রোহী, ভ্রাতৃপ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক, 
মাতৃদ্রোহী একলঙ্ক দিওনা আবার | 

স্বর্গ হ'তে আসে যদি পিতা দশরথ, 

পরিবেশ রক্ষিবারে রঘুনাথে আজ ; 

রঘুপুত্র রঘুকুল করিবে নিম্ম,ল, 
তীক্ষশরে উপ্ধড়িবে রাঘবের প্রাণ, 

রঘু কুলরাজ পুর সৌমিত্রী লক্ষণ, 
স্বহস্তে কাটিবে আজ রঘুপতি শির, 
রাঘবের খেল শেষ, পুণ রামলীলা । 



রাম। 
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জননী ! 

অপরাধ নহে লক্মণের, মপরাধী 

আমি, উত্তীর্ণ লক্ষমণ মহ পরীক্ষায়; 

জানুক অখিল বিশ্ব সৌমিত্রা লক্ষণ, 

জোষ্ঠ নয় শ্রেষ্ট কিন্তু রঘুরাজ কুলে। 
রূষ্ট ন'হি তুষ্ট আমি প্রাণের লঙ্গণ ! 
জোট্ট আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, জানুক সংসার ; 
জন্ম ল'ব দুই অংশে শেষের দ্বাপরে, 

তুমি হ'বে জ্ষ্ট আমি কনিষ্ঠ লম্মমণ ! 

তুমি হ'বে হলধর আমি বনমালী | 

নারায়ণ ! জনার্দন ! দরাসিঞ্ধু ক্ষম ; 

যুগে যুগে পুঞ্ভ পুঞ্ভ অপরাধ মম । 
৯ সা পপ পাপ পাশ 

বীর শক্ত | 

ভশরত সনরে অষ্টাদশ অন্সৌহিণী ক্ষতির মেধে ফে 

ধর্্ধ সাআজ্য সংস্থা (পিত হইয়াছিল, যাদব পদভরে ভাহার 

ভিত্তি, টন্িত হয়; তাই ভূভারহারী ভগবান অপুর্ব 
কৌশলে বিপুল যদুবুল নিশ্মুল করিয়া এই ভিন্তি দৃঢতর 
করেন। দুব্বাস:র ক্রুর করে চা'লত নগ সেনাপতি 

প্রভাস প্রানে গুপ্ত অস্ত্রে অগ্নি ঘর্ষণ করিয়া স্থরামত্ত, 

কামাসক্ত, জাত্মপ্রোহী যছুমেধ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
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টিপা 

এই ঘটনার অবাব্িত পুর্বেব মহধি ছুর্ববাসা ও নাগেন্ 

বাস্থকির 

ছুর্বাসা | 

বাস্তকি। 

এই প্রবন্ধ বর্ণনানু প বচসা হর । 
সসেক্ল্া জীগত তুমি নাণেন্দ্র বান্কি ? 

কোথা পাব সৈন্য আমি মখি ছুরবাসা 
তোমারি আদেশে খঘি উ-দেশে তব, 
বভবর্ণ বন্ছদোশে করেছি জমন : 
নিক্ষল ভ্রমণ “মার, নিশ্ষল সাধনা । 
জমিরাছি নীলগিরি, বিল ভিসালয়, 

জ'ময়াছি পঞ্চনদ, নিখিল নগর, 

ভ্রম ছি আনোৌশ্যারীজা মধা ভারতের, 

ভরমিয়ীছি আর বলি সৌরাষ্ট মালর 
ভ্রমিয়াছি দাক্ষিণাহা, দক্ষিণ ভ'রত 
ভ্রমিয়াছি গঞ্চবটা, কিলিন্ধা নগর, 
জরনশিয়া্চি সেতুবন্ধ নীল সিন্ধু বুকে, 

ভ্রমিযাছি সিদ্ধুদেশ, জয়রথ পুরী, 
ভ্রময়াছি নর্ণপ্রসু পুরন ভ রন, 
কলিঙ্গ, (বহার, মড, পাঞ্চাতের দেশ, 
জমিননাছি তা, বঙ্গ, আসাম, উত্কল, 

ডি মগধ রাজা, জরাসিন্ছ পুরণ, 

ভ্রমিয়াছি বুন্দাবন, মধ্ুখা, দ্বারকা, 

জচিহ রা বারানপী গান্গার নগর, 

জমিরাছি বনে বনে অনাধা আলয়ে, 



ভুর্বাসা । 
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আক্রমিতে আর্ধারাজা অনাধা মিলন, 

অসম্ভব কথা শোন অহগি ছুর্ববসা ! 

ছুই জন যদি কভু হয় অগ্রপর, 

চার জন যায়খাষ! পশ্চাৎ স'রয়া ॥ 

কি দেখিলে, কি শুনিলে নাগেন্দ্র ! আপনি € 

দেখেছি, শুনেছি, যাহা মহযি ছুপলাসা ! 
দেখ নাই, শোন নাই হুমি তাভা কু; 

ভারত যুদ্ধের পবেব স অশান্তি ছায়া, 

আর নাই অধন্টের সেই ঘনঘটা ; 

ভারতের ক্ষত্রিবের অনুষ্ট ভাকাশে, 
উঠিয়াছে শাস্তি শশী, ধন্মী-দিলীকর । 

দেখি-াম প1গুবের সাআজা ছায়ায়, 

উঠিতেছে কৃঞ্চ নাম প্রতি ঘারে ঘরে, 

কোটি কোটি কণ্টে সাজ কোটি নরনারাী, 
গাভিতেছে কৃদত নাম ভবে আত্মহ।রা। 

রা গাতিতেছে কৃষ্ণ নাম শিশু, বুদ্ধ, যুবা । 
বা 

কৃ প্রেমে পাগলিনা ধুবতা রমণা, 
করতালি দিরে গায় “ভণে কুপত তরে” 
“হরে কৃষ্ণ হরে” গায় বন পশ্টঠ পাখী, 
গুভে গুহে হহতেছে কুষ্ণ নাম গান, 
নয়ন “মলির সবে বলে রাধ। শ্যাম । 
এই পাপ নাম কেন গাহিতেছে নর, 
নাগ রাজ্যে কে করিতে এনাম প্রচার ? 



২৩২ আধ্য-ভারত 

কৃষ্ণ নাম পাপ নাম, মহথি ছুরর্বাসা ! 
পুণ্য নাম কিবা তবে ধর ধামে আর ? 

গাও তুমি কৃষ্ণ নাম মুখে একবার, 

প্রাণ খুলে গাও খধি ! “হরে কৃষ্ণ হরে 

গলে” ফাবে প্রেমহীন হৃদর তোমার ; 

চির শুক্ষ নয়নেতে ববে প্রেম ধারা ; 

গীতামৃত কর পান, শীরস হৃদয়ে, 

হইবে মহধি ! তব প্রেমের সঞ্চার । 
শৈলজী আমার খঘি ! পিতব্য দ্ৃহিতা, 

নাগ রাজো কুন্ণ নাম রিয়া প্রচার, 

উদ্ধারিছে পুণ্যবতী নর সংখ্যাতীত । 

ভ্রান্ত তুমি নাগেন্দ্র বান্ুকি! গীতা কিবা 
কবি কে তাহার £ সেই ধীবরীর পুত্র, 

জারজ ব্যাসের কৃত চিত্র পাপময় £ 

জল ক্রীড়া, ননী চুরি, বসন হরণ, 

অনুঢা গাপীর সনে সেই কাম খেলা, 
লে স্থলে সশীবন্ধম নাশ ; সে লাম্পট্য 

গোপ গণমরের, লজ্জাহীন রাসলীল। 

ব্রজ বাল!দের সেই উল নর্তন | 

হার মুঢ নাগনাথ ! শোন নাই তুমি 
ছুবনাসার বেদ ব্যাখ্যা ; কর নাই পাঠ 

আমার অনন্ত গ্রন্থ জ্ঞানের আধার £ 



বাল্ছকি । 
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সাহিতা, সঙ্গীত মোর কাব্য, ইতিহাস, 
রাজনীতি, ধশ্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, 

অনন্ত এ গ্রন্থরত্র হূর্বব,সা প্রমুখ, 

দেখাইবে মুক্তি পথ অনন্ত মানবে, 

অনন্ত জীবের তা'হে সাধিবে উদ্ধার । 

হায়! ভ্রান্ত মূঢ নাগ ! এক ক্ষুদ্র নারী, 

প্রচারিযা নাগ রাজ্যে এই পপ নাম, 

কেন হত হয় নাই খড়েগ বাস্থকির ? 

নরাধম ! নর পশু ! ওরে নর গ্লানি ! 

খষিকুল ধুমকেতু ! রে নর শর্দিল ! 
এ মুস্ুন্ে শিরে তোর পড়ল বাজ, 

পড়িল ন। ভাঙ্গি তোর মাথায় মাকাশ, 

কলুবিত জিহবা তোর গেলনা খসিয়া । 
ক।পুরুধ ! নারীহত্য! করিবে বাস্ুকি ? 

নারীর লাঞ্চনাকারী হয় যেই জন, 

ব্যথা দেয় কামিনীর কোমল পরাণে, 

কুভ:বেতে চাহে যেই নারী মুখ পানে, 

বিষ দস্তে দংশে তারে আপনি তক্ষক ; 

অসক্ত রঙ্দিতে তারে দেব মৃতুঃজয়, 

বাস্থীকর বধ্য ০ই শোনহে ছুর্ববাস। ! 

“হয” নতে গাপ নাম, কৃণ্ত নহে পাপী 
মহাপাপা, দুরাচারী, খষি কুলাধম । 



৪ আধ্য-ভারত 

অভিশ!পে ভর: পেট ক্রোধন্ধ পামর ! 

তোমার অনস্ত গ্রন্থে, অনস্ত কীটের 
হইবে উদর পুর্ণ 5গ ভুরাচার । 
জানি আমি বাস্থদেব মহাশক্র মোর, 

একদিন বাস্থকির শাণিত কুপাণ, 

উপাড়িরে ফেলে দিবে হৃদপিণ্ড তা'র ; 

আগেয় ভূধর প্রায় বাস্থকির প্রাণে, 

স্রলিতেছে প্রতিহিংসা, ঘোর দাবানল, 

নিব্বাপিত হ'বে তাহা কৃঞ্ণের শোণিতে ; 

উত্তপগু বাদব রক্ত করিবারে পান, 

ফাটিতেছে বাককির প্রাণ পিপাসায়। 

বিনাশিব যছুরাঞ্জ প্রতিক্ঞা আমার, 

দংশিব কেশবে আমি অযুত কণায় ; 

অঞ্বা মরিব আমি কেশবের করে. 

স্দর্শনে খণ্ড মুণ্ড হইবে বান্ুকি । 

ধর'র ভূষণ মের শত্রু বাস্থদেব, 

শত্রু বলি করিব না নিন্দ: অমি কভু) 

যমনার জল নয় দবিহ্ তেমন, 

পবিত্র চরিত্র গণ! কেশব অ'মার, 

শৈশব খেলার সাথী, কৈশোরের সখা, 
যৌবনের বঞ্ধু মোর, অভিন্ন হৃদয় ; 

রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ শক্র বাস্থকির ; 
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এখনও বন্ধু ভাবে পাই যদি তাণ্য, 

বুকে করে কেশবেরে জুড়াইব প্রাণ ; 

ধরিয়ে মাথায় তা'রে নাচিবে নাগেশ, 

ছ"বাভু ভুলিয়ে গাবে, “হরে কৃষ্ণ হরে”, 

রাজনীতি ক্ষেত্রে গেছে আুকাইরে প্রাণ, 

জুলে গেছে হৃদি মে'র প্রতিহিংসানলে । 
প্রাণের অধিক মোর জীবন জীবন, 

তন্তরে অন্তর মোর, সেই ননীচোর, 

জনন আরাধ্য মোর সে নীল মাধব, 

ষদুনাথ, জগন্নাথ জানে তা বাস্কি । 

কু নিন্দা করিওনা মহঘি তুর্ববাসা, 
এ ছুনর্তি পারিবে না সহিতে বাস্ত্কি, 

স্পিণ ওই অস্থির পঞ্জর তব খনি । 

চরণ করে ফেলে দেব এক পদাঘধাতে। 

সজ্জিত বাতিণী মোর আসিছে পশ্চাত, 

আক্রমিতে যছুরাজা, ডুব তে দ্বারকা।, 

সাসন্তেতে ওই দেখ আসিছে তক্ষক । 
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লীলাশেষে ॥ 

মহাভারতাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন লীলা- 

শেষে দ্বারাবতী সিন্ধুগর্ভে নিমভ্জিত হয় ও কৃষ্ঃসবা 
ধনপ্জয় ধ্বংসশেধ যছুকুল সঙ্গে করিয় ইন্দ্রপ্রস্থে গমন 

করিবার সময়ে পঞ্চনদ দেশে নাগ সেনাপতি কর্তৃক 

আক্রাস্ত ও বিদ্ধস্ত হন। প্রতাক্ষদশরশ সমালোচকদের 

মত তক্ষক কর্তৃক যছুবধূ হত হওয়ার ফলে অদূর 
ভবিষ্যতে আর্য অনাধ্যের সাম্মলিত রক্তে মহ পরাক্রাস্ত 

মোগলজাতির উৎপত্তি হয়; সে বিষয় আমার আলোচ্য 
নহে, বিশেষতঃ এতবড় একটা অপ্রিয় সত্যের অবতারণা 

করিবার শক্তি ও পাহস আমার নাই ! নাগ সেনাপতি 

কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া অ5দ্র,ন মহধি ব্যাসের আশ্রমে গমন 
করেন; ও মহতির উপদেশা নুসারে পরিক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থে 
অভিষিক্ত করিয়া পঞ্চ ভাতা পাঞ্চালীকে সঙ্গে লইয়। মহ 

যাত্রায় প্রস্থান করিয়াছিলেন । মহষি ব্যাস ও তৃতীয় 

পাণ্ডব অজ্জ,নের কথোপকথন বর্তমান প্রবন্ধে বণিত 

হইল । 

ব্যাস। এস বস ধনগ্জয় : 

অর্জন । নহি আমি ধনপ্য়, চন্দ্র বংশজাত, 

কেশবের প্রাণসখা, কুরুক্ষেত্র জেতা ; 

ভারত বিদিত রথী মধ্যম পাগুব, 



ব্যাস । 

আঅভভ্ন। 
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অদ্বিতীয় শক্তিধর কার্তবীধ্য সম, 

বিশ্বজয়ী, বিশ্বত্রাস হুজ্জয় গাণ্তীবী £-- 

সেই বীর নাম, বিশ্বখ্যাত সে গরিমা, 

করিওনা কলঙ্কিত খধি দ্বৈপায়ন ! 

ছায়। মাত্র আমি তার, দেখ নিরখিয়া, 

অপদার্থ পার্থ আজ, আর নাই বল, 

কুরুক্ষেত্র জয় ভুজ, অবশ, অসাট, 
হয়েছে পঙ্গুর যষ্টি গাণ্তীব এখন, 

অন্তষ্ভিত শক্তিরূপী সারথী আমার । 

দাও মোরে ত্রহ্মশাপ খধি দ্বেপায়ন ! 

কুরুকুল কুলাঙ্গারে কর ভস্ম রাশি, 

ব্রন্মশাপ দাও দেব ! ন্ত্র কুলাধমে, 

দেখিওন। কুরুপিতা ! এ পাপীর মুখ ॥ 
পুণ্যময়, প্রীতিময়, আশ্রম তোমার, 
অপবিত্র হ'বে ব্যাস! পার্থ দরশনে, 

পরশনে পুড়ে যাবে কল্প বুক্ষগণ ; 

কলুষিত হ'বে তুমি দেখি এ পাপীরে, 
ভস্ম কর ধনগ্জয়ে দেব দ্বৈপায়ন ! 

বীর তুমি ধনগ্জয় ! কেন ছুর্বলতা ? 
বীর প্রাণে দুববলতা অযোগ্য সতত । 

বীর আমি, বীর আমি, ধনঞ্জয় বীর, 

বীর যদি ধন্গ্য়, কহ বেদব্যাস ! 
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কাপুরুষ কেবা তবে ক্ষত্রকুলে আর £ 

ধন্গ্রয় বর. নিশ্চর উন্মত্ত তুমি, 

হারা'য়েছ জ্ঞান তুমি কুরুকুল পিতা ! 

শোন খবি ' ধনঞ্জয় বীরত্ব কাহিনী, 

শোন বি । বজ্বসম বারতা দারুণ £ 

ইন্দ্রপ্রস্থে বসে আমি করিনু দর্শন, 

সাগর উন্দ্মির প্রায় নর-উন্মিমালা, 

চলিয়াছে মহোতসবে প্রভাস উত্সবে, 

জলঙ্োত ধারা ষেন মানবের আোত ॥ 

হৃদে কৃষ্ণ, মুখে কৃষ্ণ, কৃষ্ণময় প্রাণ, 

চলিয়ীছে ভক্তবুন্দ গাহিতে গীহিতে।, 

জলধি কল্োল মন্দ্রে “ হরে কৃষ্ণ হরে,” 

সে স্ব্গেতে ধনঞ্জয় পায় নাই স্থ।ন ; 
অন্পাহ.ত ছিল পার্থ প্রভাস উৎসবে । 

অকস্মাৎ প্রাণ মোর হইল উতলা, 
কি যেন শোকের ছায়। পশিল হৃদয়ে, 

অমঙ্গল অশ্রুধারা আসিল নয়নে, 

শুন্যতায় ভরে” গেল সারাখানি প্রাণ । 

অদুর মরুর যেন উন্ভপ্ত নিশ্বাস, 
লাগিল অঙ্গেতে মোর নরকাগ্রি প্রায়, 

দুর দুর বক্ষ মোর উঠিল কাপিয়।, 

মহাভয়ে অঙ্গ মোর হইল অবশ, 
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পাণ্ডু গণ্ড ত্রাসে আমি, দেহের ভিতর, 
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া হস্ল অস্তহিত । 
দ্রুত তুরঙ্গম পুঠে স্থভত্রার সনে, 
চলিলাম দ্বারাবতী দেব ছ্বপায়ন ! 

শুনিলাম ঘোর রব - প্রলয় গঞ্জনে, 

গজ্জিল জলধি যেন গ্রাসিতে বনুধা ; 

এক সঙ্গে হ'ল যেন কোটি বজপাত, 
ফেলে দিল যেন বিশ্ব বচ্ধা বাহন ; 

কাপিতে লাগিল ধর থর থর থরে, 

মহাতক্কে প্রাণ মোর উঠিল শিহরি, 

অআ'সিলাম দ্রারাবতী অভ্ঞানের প্রায় 

দেখিলাম দৃশ্য নি: আরো শোকতর, 

নিক ষাদবকুল আত্ম বিরোধেতে, 

হইয়াছে আত্মঘাতী কুরুকুল প্রায় । 
গিরাছেন হলধর সহ হরি কুল, 

সিন্ধুর উত্তর পার করিতে কর্ষণ 

নব মহা ধশ্মহলে* উদ্ধার্িতে জীব, 

পতিত পাবন নাম করিতে প্রচার, 

সাধিতে জগত হিত, মানব মঙ্গল ॥ 

কোথায় যাদব রাজ্য, কোথ। যছুপুরী, 

কোথা যাদবের সেই রম্য হুম্ম রাজি, 

কোথা হেম সিংহাসন অতুল জগতে, 
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রত্বাগার, কোষাগার কোথার এখন, 

কোথা যাদবের সেই প্রমোদ উদ্ভান, 
একটা বালুক। তা"র নাই নিদর্শন । 
ক্রুদ্ধ পিন্ধু করিয়াছে যহ্রাজ্য গ্রাস, 
নিমজ্জিত যছুপুরী গর্ভেতে সিন্ধুর ; 
ডবে'গেছে দ্বারাবতী জলধির জলে ; 
যাদবের সঙ্ভ উষ্ণ রক্ত করি পান, 

গর ও্'ছে লবণ সিন্ধু রক্ত কলেবর। 

কুরুপিতা! শোন কথ! আরে! নিদারুণ ২.” 

বজনাদে নাগরাজ কহিল! আমায়, 

“লীল। শেষ ধনঞ্জয়! পুর্ণ অবতার» 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়, 

অসাট হইল দেহ কর্ণ রূদ্ধ বাতে,, 

দেখিলাম চক্ষে আমি সব অন্ধকার, 

পদতল হ'তে পুথ্থী গেল যেন সরে, 

পড়িতে ধরায় মোবে ধরিলা বাহ্ছকি। 
গাহিল অনস্ত বিশ্ব যেন এক তানে, 
“লীল। শেষ ধনগ্য়! পুর্ণ “অবতার,” 
গর্জিল জলদ দল, “পূর্ণ অবতার,» 

স্বনিল পবন যেন “লশল1 শেষ বলি,» 

গাহিল আসি নর, জ্যোতিক্ক মণ্ডল, 

“লীলা শেষ ধনগ্জয় ! পুর্ণ অবতার,» 
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চন্দ্রে, সূর্য, গ্রহে, গ্রহে প্রতি উপগ্রহ, 

ধবনিল জীমুত মন্ত্রে, “পূর্ণ অবতার” । 

দেখিলাম নিন্ব বুক্ষ মূলে দ্বৈপায়ন। 

যোগীজন মনোহংস যোগ নিদ্রাগত । 

যোগনিদ্রী গত বক্ষে বিদর্ভ নন্দিনী ; 

আলিঙ্গিয়৷ পুণ্যবপু নাগরাজ বাল 

গতপ্রাণ। কৃষ্ণপ্রাণ। ছুর্ঘবাসা ঘরণা । 

কি পবিত্র মহাতীর্থ সেই ভারতের, 

পুণ্যময় গ্রীতিময়, কি গৌরব তা'র, 

জগতের হিত্ব্রতে আত্ম বলিদান, 

যুগে যুগে কি খেল খেলিছে ভগবান । 
ভক্তি ভরে পদতীর্ধঘে করিয়া প্রণাম, 

ধরিলাম শিরে সেই পুণ্য পদরজ ; 

জুড়াইল যেন মোর পিপাসিত প্রাণ । 

কহিল নাগেন্দ্র স্বসা শৈলজা আমায় 2 

“ধনঞ্জয়! ধ্বংস শেষ কুল রক্ষা ভার, 

তব করে সমর্পণ করে'ছেন হরি, 

সে সবারে লয়ে পার্থ! যাও হস্তিনায় ।৮ 

পালিলাম শেষ আজ্ঞা অবনত শিরে, 

লইয়৷ যাদবী গণে, যাদব সম্তানে, 
সঙ্গে লয়ে যাদবের শিশু অসহায়, 

চলিলাম ইন্দ্রপ্রন্ছে শোকাকুল প্রাণ । 
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আক্রমিল দন্থ্যগণ পঞ্চনদ দেশে, 

রুদ্র তেজে আক্রমিল নাগ সেনাপতি ; 

ক্ষক্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে, 

হটেছি সমরে আমি তন্ষকের সনে; 

দলিত পার্থের শির করে'ছে তক্ষক; 

হরিয়াছে রত্ব রাজি, বসন ভূষণ, 
হরিছে যাদবী গণে আশ্রিত তাহার ; 

অসহায় শিশুদের করেছে লাঞ্ছনা । 

ক্রীড়ার কান্ম.ক মোর ছিল যে গান্তীব, 
পারি নাই করিবারে তা"হে জ্য। রোপন ; 

ভীক্ম, ্রোণ, কর্ণজয়ী, কুরুক্ষেত্র জেতা, 

অপার্থ হ'য়েছে পার্থ সারথী বিহনে। 

কুরু পিতা ! বড় ব্যথা বাজিতেছে প্রাণে 

ততোধিক গুরুতর নিদারুণ ব্যথা, 

বাজিতেছে পার্থ প্রাণে শোন ছ্েপায়ন ! 
দেখি সব যাদবীর কুলট! আচার, 
যাদব বধূর দেখি এ অধঃপতন ; 

কৃষ্ণের পুত্রের বধূ, পৌত্রধধূ সব, 
পাপিঙ্ঠা যাদবী গণ কামাসক্ত প্রাণ, 
স্বইচ্ছাঁয় করে'ছিল দস্থ্য আলিঙ্গন । 
মুভূর্তেক পুর্ব যদি জানিতাম খষি ! 
যাদবীর ঘটিয়াছে এত অধোগতি, 
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দুষ্টা য|দবের সনে ভরষ্টা যাদবীর, 

করিতাম কুরুপিতা ! উচ্ছেদ সাধন ; 

রঞ্জিতাম নীলসিগ্ধু যাদবের সনে, 

কুলত্যাগী ভ্রষ্টা এই যাদবী শোণিতে। 

কলঙ্ক বারতা আরে শুনিবে কি খষি ! 

ম্বচক্ষেতে ধনঞ্জয় করেছে দর্শন, 

ভদ্্রার লাঞ্চন! ঘোর তক্ষকের করে । 

যে ভদ্রার দৃঢ়তায়, যা'র সাহসেতে, 

একদিন একরথে বিমুখিনু আমি, 

সমগ্র যাদব সৈন্য, যাদব বাহিণী, 
বালিক1 ভদ্রার সেই অশ্ব চালনায়, 

রণ ভঙ্গ দিয়াছিল যছু সেনাপতি, 

তৃণবশ উড়ে” গেল নারায়ণী সেনা, 

যে ভদ্রার দৃঢ়তার মুগ্ধ হলধর, 

মুক্ত কণ্ে পরাজয় মেনেছে কেশব ; 

সে ভদ্ত্রা আহত নাগ সেনাপতি করে ; 

এদৃশ্য ও ভগবন্ করেছি দর্শন । 
এদৃশ্য দেখা"র পুবেবে দেব দ্ৈপায়ন ! 
কেন নাহি স্মৃতি লোপ হইল পার্থের ; 
অপার্থ হইল পার্থ, তা'র পূর্বেব কেন, 
পার্থহশীন নাহি হ'ল এ বিশ্ব সংসার ? 
ভারতের ইতিহাস তুমি বেদ ব্যাস। 
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পর্থ নামে করিওনা কলঙ্কিত আর ; 

লীল। শেষ ক্র চলে' গেছে লীলাময়, 

কেন তবে গত নাহি হ'ল ধনঞ্জয় ? 

ব্যাস। সবি' লীলাময্প লীলা মহিমা পুরিত, 

ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর কি বুঝিবে তুমি; 
ক্ষুদ্র ক্ষীণ বুদ্ধি বল কি বুঝিব আমি ? 

কর শোক পরিহার বস ধনগ্ুয়। 

অজ্জ্ন। শোক, শোক, কুরু পিতা! এ জীবনে মামি, 
পাইয়াছি ছুই শোক; দুই বজ্রাঘাতে, 

জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে পার্থের হৃদয়, 
ভেঙ্গে গেছে ছিড়েগেছে হৃদিপিণ্ড তার ঃ 

কুরুক্ষেত্রে অধান্মিক সপ্ত মহারথা, 

তন্ত্র মুখে কালানল করি উদ্গীরণ, 

যেই দিন নিঃসস্তান করে'ছে পার্থেরে। 

রক্তজবা সমন্বিত রক্ত কলেবর, 

সিদ্ধকাম মহাশিশু জননীর কোলে, 

পূর্ণ করি কুরুক্ষেত্রে নিয়তি তাহার, 
লভিয়াছে মহাশয্যা কুমার যে" দিন। 

আর একদিন খষি ! আর একদিন, 

রৈবতক তীর্থে সেই বালিক। যে দিন, 

কুরুকুল শেষ স্মৃতি রাখে মোর পদে, 

বলেছিল, “লও বাবা ! উত্তরার পুজা, 



স্যাস। 

আর্্য-ভ ২৪৫ 

তাহার নিয়তি পূর্ণ কর আশীব্বাদ, 

এঁ ডাকিভেছে মভি ! চলিলাম আমি” । 

সেই আর একদিন, ভেঙ্গে' গেছে বুক, 
জ্বলে গেছে প্রাণ; কিন্তু দেব! এত গুরু 

বাজে” নাই তা'য়; হয়নি অপার্থ পার্থ, 

বিশ্বজরী, বিশ্বত্রাস, গাণ্তীব তাহার, 

তখনো করিত খষি ! মৃত্যু বরষণ । 

কুরুক্ষেত্র জয়ী ভুজে তবু ছিল বল, 

তখনো অন্ভ্ন পারিত তুলিতে গিরি, 

পাঁরিত মথিতে ভুজবলে রত্বাকর ; 

রোধিতে সিন্ধুর বেগ, মহাসিন্ধু বেগে, 

তখনে। অশক্ত হয় নাই ধনঞ্জয় ; 

ধর! ধরাধিক শক্তি ধরিত অজ্ঞুন 

এক রথে জিনিতে সে পারিত বন্তুধা, 

পাঁরিত ডবাতে বিশ্ব অতল সলিলে। 

গাণ্ডীবীর ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত, 

তখনে। বহিত খষি ! উগ্রবেগে সদা ; 

কিন্তু স।জ জড়দেহ, হৃতশক্তি আমি, 

প্রাণ শূন্য দেহ এই, জড় পুত্তলিকা ; 

ন্মবশ বিকল অঙ্গ সামর্থ বিহীন, 

কি খেল খেলিলে হরি ! কি লীল! কঠোর । 

জগত তাহার রথ শোন ধনগ্জয় ! 
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নহে ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র নহে রৈবতক, 

বিশ্ব রাজ্য, যহ্রাজ্য সাআাজ্য, ভাঙার । 

গাণ্ীবের পরাভব যাদবী হরণ, 

সকলি তাহার লীলা! মহিম। পুরিত ; 
দুই ঘটনায় ছুই ভাবী ইতিহাস 

হয়েছে সূচিত তুমি দেখ ধনগ্ুয় ! 

বাঁদবী হরণে পার্থ! দূর ভবিষ্যতে, 

আর্য অনার্যের রক্ত হইয়া? মিলিত ১ 
হ'বে এক নব জাতি, সাআাজ' মহান । 

ভারতের মরুস্তান হ'বে রাজস্যান, 

তরঙ্গের রাঙ্গে কত বিপ্রব ভীবণ, 

এই নব শক্তি রূপে ভইয়। প্রহত, 

হবে ভগ্ন ওই সিদু তরঙ্গ যেমন। 
হাদে কুসত ভুজে পাথ, নব ধশ্ম ব্রত: 

যতদিন র'বে পার্থ! এ মহা ভারত, 

রতিবে অটল দুঢ় হিমাচল মত ; 
এই কালে কত রাজা জলবিন্থ প্রায়, 

মহাকাল ক্রীড়া বলে উঠিবে পড়িবে । 

গাণ্ডীবের, গাণীবীর নাহি কার্ধা আর, 

নাহি কাধ্য আর পার্থ! ভারতে লামার; 
এ আশ্রম সিন্ধু গর্ভে হ'বে নিমজ্জিত, 

হিমালয়ে মহাধ্যানে হব নিমগন | 



আধ্য-ভারত ২৪৭ 

ইন্দ্র প্রস্থে পরীক্ষিতে রাখিয়। এখন, 

মহাযষাতা যাত্রা কর জাতা পঞ্চজন । 

স্বর্গীরোহণ । 
মহাতারতের “মহা প্রস্থান পব্বের” ভাব লইয়া এই 

গ্রহ্ধ বিরচিত হইল। উতিহাসের সম্পূর্ণ মধ্যাদ। রক্ষণ 

করিতে সমর্থ হই নাই; ভারতভক্ত ভিন্দুগণ মাজ্ডন?। 

করিবেন । 
যুষিঠির । পিতৃদেব ! ধন্পুরাজ ! হে চির অমর ! 

আজীবন ছিল আশা, সুদৃঢ় কল্পনা ; 

সশরীরে স্বর্গে যা'ব ভ্রাতা পঞ্চজন, 

শরীরে স্বর্গে যাবে পাঞ্চাল নন্দিনী । 

কান পাপে পাগুবের অপুন সে আশা 

কোন্ পাপে আমাদের হয়েছে পতন; 

কেন দেখি নরকের এই বিভাধিকা, 

কেন এ নিরর মোর ললাট লিখন ? 

কোন্ পাপে কহ দেব পাপী পুত্র তব, 
জীবনের চির সাধ ব্যর্থ কেন তার; 

কৃপা করি কহ তুমি হে কৃপা নিধান ! 
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কোন্ পাপে পাপী পঞ্চ পাণডুর নন্দন, 
কিবা পাপ করে'ছিল পুত্র বধু তব; 

কোন্ পাপে সকলের হ'ল অধোগতি।, 

বার্থ হ'ল সংসারের সকল সাধন1। 

যুধিষ্টির ! সশরীরে স্বর্গবাস আশা, 
দুরাশ! সতত পুত্র মর শরীরির ; 

পঙ্গুর বাসনা যথা লঙ্বিতে অচল, 

বামনের আশা যথ1। ধরিবারে চাদ, 

ভেলায় ভরসা কিংব। ভাসিতে অর্ণবে। 

সমল সলিল যথা নিজ পঙ্কিলতা, 

মিলাইয়া ধর। বক্ষে, জি বাম্প রাশি, 

রক্ষিতে বিশ্বের স্থষ্টি অপুর্ব কৌশলে, 

মেঘরূপে করে পুন বারি বরষ্ণ ; 

কম্মরত সারা স্থষ্টি, অনস্ত জগণ্, 

দেহী মাত্র কন্ম রত; জড় বা অজড়, 

খণ্ড1ইতে কন্মলিপি শক্তি নাই কা'র। 

কামনা-কলুয-দেহ রাখিয়া ধরার, 

মুক্ত আত্ম! দেহাস্তর করিয়া ধারণ, 

অভিনব সাজে পুন আসে সংসারেতে, 

যতাঁদন কন্ধ লিপি ন। হয় খণ্ডন। 

পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে নব বস্ত্র পরে, 

এক দেহ ছেড়ে আত্মা অন্য দেহ ধরে; 



যুখিচির । 
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যতদিন নাহি লভে মহ] নিরবান, 

অণসে, যায়, হাসে, থেলে করে অভিনয়, 

কন্ম ক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায় স্তরত্রে গাথা ॥ 

নিরবান কিবা দেব! কহ কৃপা করি, 

সরূপ তাহার কিবা প্রকৃতি কেমন, 

কেমনে মানব লভে মহা নিরবান ; 

নিরবান বেশ কাম্য সকল দেহীর । 
অনস্ত অবাক্ত এক মহাশক্তি হ'তে, 

বিশ্বের উৎপত্তি শোন পুত্র বুধিষ্ঠির ! 

লীন হয় সব পুন সে মহা শক্তিতে, 
মহা] জলে মিলে' যায় জলবিন্ব যথা । 

অনস্ত আলোক হ'তে উৎপত্তি আত্মার, 
অনন্তের সনে সেই অনন্ত মিলন, 

পঞ্চ ভূতে মিলা ইয়া ভৌতিক শরীর, 
অনস্ত জীবন লাভ মহ। নিরবান ; 

খণ্ডায়া কম্মলিপি কনম্ধরময় ভবে, 

জন্ম, জ্বরা, ব্যাধিমুক্ত আত্ম। যবে হয়, 

সেই মুক্তি নিরবান শোন যুধিষ্ঠির ! 
কি প্রক!রে লা হয় মহ! নিরবান, 

কেমনে মানব লাভ করে মুক্তি পথ; 

জন্ম, জ্বরা, ব্যাধিমুক্ত কিসে জীব হয়, 

কি উপায়ে করে লাভ অনস্ত জীবন ? 
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বশীভূত যবে রিপুঃ বিগত বাসনা, 
সংসারের সব সাধ তৃপগু হয় যবে, 

জীবে শিবে সেই কালে নাহি থাকে ভেদ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ষড় রিপুগণ, 

আকধিছে মানবেরে নি্গদিকে সদ 
অগ্ি যথ। ইন্ধনেরে পোড়ায় সতত, 

পোড়া দেহীরে তথা কামনা অনল ; 

জ্বর জর হয় জীব বাসনার বিষে । 

যতদিন থাকে প্রাণে কামনার লেশ,. 

বতদিন পুর্ণ নয় সংসারের সাধ, 

রিপুগণ যতদিন নাহি হয় বশ, 
জীবের বাসন যাদ তৃপ্ত নাহি হয়, 

ভোগ সখ স্পৃহা! কভ থাকে যদি প্রাণে, 
আসিতে হইবে ভবে শোন যুধিষ্ঠির 

লভিতে হইবে জন্ম জীবের উদরে, 

সভিতে হইবে পুত্র ! গভের যন্ত্রণা, 

চলিতে হইবে পুন সংসার অনলে । 

পরে নাই যুধিষ্টির ! ভ্রাতিগণ তব, 
পারে নাই শোন পুত্র! ভ্রুপদ ছুহিতা। 
করিবারে রিপুজয়; অন্তরের কোনে 
আছিল অতৃপ্ত সাধ, অতৃপ্ত কামনা, 
আছিল সবার প্রাণে কলঙ্ক কালিমা, 
সকলের অস্তরেতে ছিল গুগু পাপ। 



বৃখিই র। 

আধ্য-ভারত ২৫৬ 

তা'ই পুত্র অধোগামী ভ্রাতৃগণ তব, 
তা+ই পুত্র অধোগামী পাঞ্চাল নন্দিনী, 
অন্ধ পথে সকলের হয়ে'ছে পতন, 

ব্যর্থ সকলের আশা সবার সাধন 

সশরীরে সর্গবাস হয়ে'ছে স্বপন ; 

ব্যর্থ তব চির সাধ পুত্র! যুধিষ্ঠির ] 

স্র্গ ভরমে আসিয়াছ মহা নরকেতে। 
দয়) করি কহ পুজ্রে হে চির অমর ! 

কোন্ পাপে পাঞ্চালীর হয়েছে পতন £ 

জগতে আদর্শ কন্যা, আদর্শ বনিতা, 

পতিগত প্রাণ মন, সেবা পরায়ণা ; 

কি কামন। ছিল প্রাণে অতগ্ু তাহার, 

পরাণের কোণে তার কি ছিল কালিমা । 

প্রাতঃস্মরণীয়া জতী, মহা প্ুণ্যবতী, 

প্রভাতে স্মরিলে যারে মহাপাপ হরে, 

মরণে বৈক লাভ বা*র মুপ্তি ধ্যানে ; 

দরশনে ক্ষয় হয় জন্মাজ্জিত পাপ, 
পরশনে ঘুচে' যায় হৃদয়ের গ্লানি । 

ধরণী উতদ্ভ্বল না'র জপের প্রভায়, 
পবিত্র স্বভাবে যার রবি,শশী মান, 
কুরুকুল ধন্য যা*রে বধূক্ধপে লতি, 
পাণ্ডব পাঞ্চাল ধন্ঠ প্রেমেতে যাহার, 
নারী কুল শিরোরত্র, সংসার ললাম, 



হ্২ আধ্য-ভারত 

পবিত্র হুস্তিনা যার পদ পরশনে, 

কহ দেব! কেন তা'র হইল পতন ; 

কোন্ পাপে পাঞ্চালীর হ'ল অধোগতি £ 

খপ । পাঞ্চালীর ছিল পুত্র অতৃপু কামনা, 

ংসারের ভে!গ স্পৃহ। অপূর্ণ তাহার ; 
কর্ণের পেতে মুগ্ধ পাঞ্চাল নন্দিনী, 

কর্ণে অনুরাগ ছিল শৌধোতে তাহার. 

কর্ণগত মন প্রাণ, চির তৃষ্ণাতুরা।, 

অঙ্গপতি প্রাণপতি ভাবিত সতত । 

পার্চালীর প্রাণে সদ ছিল ভেদ ভ্হান, 

পঞ্চ দেভে এক আত্ম! করিয়। কল্পন।, 

পঞ্চ জনে একজন ভাবিয়। সতত, 

পারে নাই মনে প্রাণে পুজিতে পাঞ্চালী, 
এক চক্ষে দেখে নাই স্বামী পঞ্চ জনে 

ধনগ্তয়ে সমধিক ছিল ক্সেহবতী | 

ভাবিত.সতত মনে দ্রপত তনয়া, 

পতি তা"র ধনপ্তয়, আর চারজন, 

অদৃষ্টের লিপি তা”র বাধ (বিড়ম্বনা, 
অকারণ অগ্যাচার অবলার প্রতি ; 

এই পাপে পাঞ্চালীর হয়েছে পতন, 

অতৃপ্ত তাহার সাধ, অতৃপ্ত কামনা । 

যুধিচির । মহাবল গদাপাণি দ্বিতীয় পাণ্ডব, 



আধধ্য-ভারত ২৫৩ 

সরল অপক্ষপাতী, বীর অদ্বিতীয়, 

দেব ছিজে ভক্তিমান পবন নন্দন ; 

সত্যবাদী, জিতেক্দ্রির, পবিত্র স্বভাব, 

মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃভক্ত, সুহৃদ বসল, 

আশ্রিতে আশ্রয় দাতা, সরল, উদার, 

ক্ষমাশীল, সদাচারী, ধন্ম পরায়ন, 

দমরে শমন ভীম, অনুগত মোর ; 

কহ দেব! কেন হ'ল ভীমের পতন, 

কোন্ পাপে বুকোদর হ'ল অধোগামী | 

মহা (লোভী ভীম সেন মহ। অহঙ্কারী, 

ধরাকে ভাবিত সর। মদ ভরে সদা ; 

সতত ভাবিত নীম এইট কথা মনে, 

সমগ্র জগতে সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিধর, 

শক্তিতে অপ্রতিবন্দী পবন নন্দন, 

ভুজ বলে আদ্বতীয় দ্বিতীয় পাও্ব। 

বুকোদর বুকে!দর রাক্ষসের প্রায়, 

জগৎ করিতে গ্রাস চাহিত সতত, 

সমধিক ভোজনেতে স্পৃহা ছিল তশর । 

বনবাসে ছিলে যবে ভ্রাতা পঞ্চ জন, 

ভিক্ষালন্ধ অদ্ধ অন্ন করিত ভোজন, 

একা ভিম অদ্ধ, অদ্ধ সর্ব পরিবার ; 

অভ্ভাত বাসের কালে বিরাটের পুরে, 



৫৪ 

হুখিচির । 

আধ্য-ভারত 

উদর তৃপ্তির জন্য বীর বৃকোদর, 

স্থপকার ভয়ে ছিল রন্ধন শালায়; 

লোভ, সম নাহি পাপ, স্বর্গ পথ রোধে, 

লোন হীন দশ। প্রাপ্ত পবন সন্তান ; 

অহঙ্কারে হইয়াছে ভীমের পতন । 

ভারত বিদিত রথী ছুববার সমরে, 

জগতের অমিত তেজ, মহাধনুদ্ধর, 

কুরুক্ষেত্র জেত। বীর তৃতীয় পাণ্ডব, 

কেশবের প্রাণসখা মহাপুণ্যবান, 

দেব শিশু চক্দরবংশ মাণ সর্বেবাত্তম, 

দয়ায়, ক্ষমায়, পার্থ ধরার ভূষণ । 

ক্ষত্রকুল হিমাচল বীরত্বের রবি, 
জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গাও্ীীবী ছুজ্জয়, 

ভ্রোণ গুরু প্রিয় শিষ্য দেবেক্্র নন্দন, 

পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত অতিথি বশুসল, 

দেবত্বে, মহত্বে পার্থ ত্রেলোক্য পুজিত ; 

কহ দেব কেন হল পার্থের পতন £ 

কোন্ পাপে অধোগামী হ'ল ধনগ্ুয়। 
ংসারের পরীক্ষায় পুত্র যুধিষ্ঠির ! 

উত্তীর্ণ হয়েনি কভু তৃতীয় পাগুৰ ; 
ভাবিত একথ। মনে সতত ফাল্গুন, 
জগতে অগপ্রতিদ্ন্দী কুরুক্ষেত্র জেতা ; 
ব্রেলোক্য জিনিতে শক্তি ধরে ধনগ্য় ॥. 



ঝুধিচির । 

আধ্য-ভারত ২৫৫ 

লঙভিয়াছে মহাযশ কুরুক্ষেত্র রখে, 

গোগৃহেতে দেখাই'ছে বীরত্ব অপার, 
করেছে খাণ্ডব জয় নিজ ভুজ বলে, 
মণস্য চক্র বিদ্ধিয়াছে অপুবন কৌশ্বলে ; 
করিয়াছে পরাজয় বক্রবাহনেরে, 

মহারথী প্রবীরেরে করে'ছে নিধন, 

বাস্থদেব মুগ্ধ তা'র বারত্ব প্রভায়, 

জগৎ স্তম্ভিত ভীত সবাসাচি তেজে। 

ধনগ্য় বাহুবলে রাজসুয় কালে, 

করেছে রাঙ্গহ্দান অখণ্ড বন্থধা ; 

অজ্জ্নের ভয়ে ভীত রাছন্য মণ্ডল, 

পুজছে পাগুবগণে সদ। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, 
যুধিষ্টির পদরজ ধরি'ছে মাথায় । 
কুলে, শীলে, ধনে, মানে, বীরত্ব প্রভায়, 

দেবত্ে, মহহ্ে, শৌধ্যে জ্ঞান গরিমায়, 

ভাবিত আপন! পার্থ ধরার ভুষণ ; 

এই অহঙ্কারে তা'র হয়েছে পতন, 

অহংজ্ঞান মহাপাগ মুক্তিপথ রোধে । 

পাগুব চতুর্থ রথী নকুল স্থুমতি, 

কন্দর্প জিনিয়। রূপ ভূবন মোহন, 

স্থশীল, সুবোধ, শাস্ত, পবিত্র চরিত, 

সরল অপক্ষপাতী, সদ অকপট, 



ভি 

খন । 

যুখিচির | 

আধ্য-ভারত 

সর্বগুণ বিভূধিত সত্য পরাক্ণ, 

দেবের অংশেতে জন্ম দেব সবতার, 
অশ্বিনী কুমার পুত্র মহা! পুণ্যবান 

ধন্মরাজ ! কেন হ'ল তাহার পতন, 

কোন্ পাপে অধোগামী হইল নকুল ? 
সতত ভাবিত মনে মাত্রির নন্দন, 

রতিপতি জিনি তার দূপ মনোহর ২ 

সর্নবগুণ সমন্বিত নকুল স্ুমতি, 

রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ সেই মহ কুরুকুলে ; 

এই অহঙ্কারে তার তরে'ছে পতন, 

অহঙ্কার রোধে পুত্র ! সর্গের দুয়ার । 

সেহের ছুলাল মোর ভ্রাতা সহদেব, 

পাগ্ডবের সভামন্ত্রী মহা বিজ্ঞবান, 

দেব দ্বিজে ভক্তিমান, অনুগত মোর, 

মহাজ্ঞানী, দূরদশ্ণী, ভবিষ্যৎবেতা।, 

ভবানী কুল অগ্রগণ্য, মহাজ্যোতিব্বিদ 

বিনয়েতে, শিষ্টাচারে, শ্রেষ্ঠ কুরুকুলে । 
কুরুপিত। ভীক্মদেব, ভগবান ব্যাস, 
ষছুপতি বাস্থদেব কহিত সতত -_ 
“কুরুকুল-মহারত্ব মাড্রির নন্দন, 
ভ্তান গরিমায় শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ পাগুব,» 
ধপ্মরাজ ! কেন হ'ল তাহার পতন, 
কোন্ পাপে অধোগামী সহদেব মোর £ 



কলম । 

যুধিষির | 

১৭ 

আধ্য-ভারত ২৫৭ 

পাগুব কনিষ্ঠ সর্বব রঘধী সহদেব, 
আপনারে মহাভ্ভানী ভাবিত সতত; 

ভাবিত সতত মনে মার্রির নন্দন, 

গুণ গরিমায় সেই শ্রেষ্ঠ কুরুকুলে । 
তা'র গুণ গরিমায় দূরদর্শনেতে, 

পাগুবের রাজলন্ষনী অচল সতত ; 

সহদেব উপদেশে হইয়া চলিত, 
তা'র মন্ত্রণায় আর শাসন শৃঙ্খলে, 

নৃপকুল প্রভাকর প্রথম পাগুব, 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা রাজা ফুধিষ্টির ; 
প্রজা! রঞ্জনের গুণে অমর জগতে, 
এই অহঙ্কারে তা'র হয়েছে পতন ; 

অধোগামী হইয়াছে কনিষ্ঠ পাগুব। 
দাড়া,য়ে সম্মুখে দেব ! সন্তান তোমার, 

দেব, জে, ভক্তিমান সদ1 যুধিষ্ঠির, 
পুণ্যবাণ এই কথা বিদিত জগতে ; 

করিয়াছি দান, ধ্যান, অতিথি-সশকার, 

রাজসুয়, অশ্বমেধ, পুণ্য কন্ম শত। 

সত্যবাদী, জিতেক্দ্রিয়, সম্তান তোমার, 

প্রাণের মাঝারে কভু রাখে নাই কালি, 
অন্তরের কোশে তার নাহি ছিল পাপ। 

সরল অপক্ষপাতী, বিনয়ী সতত, 



২৫৮ আ'বধ্য-ভার ত 

নআতার়, শিষ্টাচারে আদৃত সবার, 

বিষয় বাসনা হীন সদ। অকপট, 

সারের প্রলোভনে মুগ্ধ কু নয়? 

ভোগ স্থখে মজে নাই কভু কোন দিন, 

সংসারের রাঙ্গ। ফুলে' হোলে নাই কু 

মজে নাই কোন দিন কামিনী কাঞ্চনে ॥ 

কম্মক্ষেত্রে পুত্র তব নিলিপ্ত সদাই, 
নপকুল শিরোরত্র সম্তান তোমার, 

প্রজারপ্জনের গুণে পুজ্য মহীতলে, 

ক্রিতেন্দ্রির, রাঁজধফি, আদর্শ ত)াগের, 

ক্ষত্রকুলে যুধিষ্ঠির মণি সবে্রাত্তম, 

প্রবাদের মত ইহ। রাষ্ট্র ধরাতলে ; 
ধন্মর।জ ! কেন মোর হইল পতন, 
কেন আমি দেখিতেছি এই বিভীষিকা, 
কেন আমি আসিয়াছি মহ নরকেতে £ 
জ্বলিতেছে সনদে, কীপিতেছে প্রাণ, 
মহা ভয়ে অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি, 
নিদারণ পিপাসায় ফাটিতেছে প্রাণ, 
গুজ্ভ্রলিত দাবানল বুকের ভিতর 3 
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান, 
নাচি'ছে ভাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ, 
শত বৃশ্চিকেতে মোরে করি”'ছে দং 
আসিতেছে অজগর গ্রাসিতে আমায় । 
অকৃতভত্, মিথ্যাবাদী, ভুমি যুধিচির ! 



আব্য-ভারত 

ঘ্বণিত, চণ্ডাল তুমি বিশ্বীস ঘাতক, 
কুরুকুল কুলাঙ্গার, নৃশংস পামর, 

গুরুহস্তঃ, ব্রহ্মহক্তা, কৃতাস্ত ঘাতক, 
সাসি'ছ নারকী তুমি মহা নরকেতে, 

করিবারে প্রারশ্চিন্ত মহ] পাতকের । 

ধন্মপুত্র ! ডুবাইয়। ধশ্মে রসাতল, 
মহা পাপে কলঙ্কিত করেছ বস্থধা ; 

মম অংশে লভি জন্ম মহা কুরুকুলে, 

করিয়াছ হীন কন্ম ইতরের প্রায় £ 

মানি কুঠার তীক্ষ বিবেকের শিরে, 
করিকরাছ ব্রক্মহত্য। কৃতদ্্ চণ্ডাল, 

ক্ষসের পরার তুমি নিম্মম অস্তরে, 
করিরাছ কুসম্ভাঁন ! ব্রহ্ম রক্ত পাত ॥ 

জন্মদাতা, ভক়ত্রাতা, জ্ানদাতা আদি, 
পঞ্চ পিতা ধরা তলে, শান্ড্রের বচন, 

জন্ভতানদাতা শ্রে্ঠত'ঝ, শ্রেন্ঠ শিক্ষা শুরু, 
খুলে” দেয় আখ যেবা অভ্ভান-তিমিরে 

দেখাইঝা। দেয় যেব! ভবে মুক্তি পথ । 
আজীবন পুজ্য গুরু €শ্রন্ত সবাকার, 
জীব্ণে মরণে গুরু পিতার অধিক, 

এপারে ওপারে এক গুরু মুক্তি দাতা", 
গুরু যাসয় তুষ্ট তা"য্র তুষ্ট দেবগণ, 

২৩৯ 



৬০ 

যুধিষ্ঠির | 

আধ্যি-ভারত 

গুরুর রোষেতে বুষ্ট হন ভগবান, 
এপারে কলঙ্ক তা'র ওপার আন্ধার। 

স্বব বর্ণ শ্রেষ্ঠ দ্বি, আরাধা দেবের, 

ধশ্মের বেদের গুরু ব্রা্ধণ কেবল, 

ব্রাঙ্ষণের পদরজে পবিত্র বস্থধা, 

ব্রাহ্গ+ দেখা ,য়ে দেয় নির্ধাণের পথ ; 

ব্রল্গণের পদরজ মাধবের বুকে, 

কৌস্তুভ রতন সম ধরেন প্রীপতি । 

বয়োক্গ্যেত জন ভবে পূজনীয় সদা, 
জীবনে আরাধ্য সেই নমস্ত সতত ; 

করিলে বজ্ভ্া তায় মহাপাপ হয়, 

অধেোগতি প্রাপ্ত হয় কনিষ্ঠ যে জন ; 
হরুহস্তা, ব্রহ্মহস্ত, পিতৃহস্ত। তুমি, 

মহাপাপী, দুরাচারী, ঘোর মিথাবাদী, 

কুটিল, কুচক্রী, হীন, ক্ষত্রকুল গ্রাণি, 

কোন্ পাপ না করেছ ওরে কুস্স্তান ! 

চিরতরে ডুবায়েছ ধন্মে রসাতল ; 
নরক পাবকে ছাড়ি ত্রাহি ত্রাহি ভাক 
প্রায়শ্চিত্ত কর পুত্র ! মহাপাতকের । 
স্বজ্ঞানেতে করি নাই কোন পাপ আষি, 
সংসারেতে করি নাই কোন ছুরাচার, 
করি নাই হীন কম্ম কভু কোন দিন, 
কুরুকুলে কুল ধন্ম দিয়া বিসর্ভভন । 



আধ্য-ভারত ২৬৬, 

প্রাণে আমি রাখি নাই কখনো কালিমা, 

অন্তরে আমার নাহি ছিল পাপ ছায়া, 

বলি নাই মিথ্যাকথা! কখনে। জীবনে ; 

ব্যাভিচার, পরদার, চৌধ্য, অহঙ্কার, 
নাহি ছিল হে অমর ! অন্তরে আমার ; 

সংসারের আবিলতা স্পর্শেনি আমারে । 

জতেক্ডরিয় পুত্র ভব খ্যাত চরাচর, 

করি নাই কোন দিন কুকম্দ্ন সংসারে, 
পরদারে মাতৃজ্ঞান করিয়াছে সদা, 

কুভাবেতে চ'হে নাই কভু ক।র পানে, 

কুবাক্যেতে কলঙ্কিত করে'নি রসনা, 
কুদ্রব্য করেনি স্পর্শ সম্ভান তোমার | 

ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে কবে যুধিষির, 
প্তিহত্যা পুত্র তব করিরাছে কবে £ 

কোন প্ররৌজনে কবে সত্য অপলাপ, 

করিয়া ।ছ হে অমর ! ম্মরণে না আসে। 

যে যারে বিশ্বাস করে শোন যুধিচির ! 
যেযাহারে ভালবাসে শোন হে কৌন্তেয় 
তা'র কাছে মিথ্যা কথ। সত্য অপলাপ, 

প্রাণ অন্তে করিবে না শান্দ্রের শাসন ; 

মভাপাপ হয় তা'তে আত্ম। কলুষিত, 

অশেষ অনর্থ তা"য় ঘটে সংসারেতে, 



আধ্য-ভাঁরত 

অনন্ত নিরয়গামী মিথ্য'বাদী হয়, 
অঘটন ঘটে সদা সত্য অপলশপে, 

রাখিবে প্রতিভ্ভ্া! সদা মানুষ যে জন, 

পিতৃলোক অধোগামী সনা ভঙ্গে হয়। 
কহি এক ব্যাজ সত্য কুরুক্ষেত্র রণে, 

করেছিলে ব্রহ্ম হত্যা গুরু হত্যা তুমি ঃ 

মহাষশ. ভারদ্বাজ ভবন বিদিত, 

বীরকুল অগ্রগণ: মহাবলবান, 
আন্বিতীয় শক্তিধর সমগ্র ধরার, 
জগতে অপ্রতিহন্দ্ধী মহাধন্ুদ্ধর, 

ধরিতে ধরার শক্তি ধরে গুরু ভ্রোণ, 

এক রথে জিনিবারে পারে সে বস্তধা । 

সরল, অপক্ষপাতী, করুণ হৃদয়, 
জ্্ানবুদ্ধ, বয়োবুদ্ধ, রথী ভারদ্বাজ, 
জাতিতে ব্রাহ্মণ শ্রে্ট পুজ্য সবাকার, 

কৌরব পাগুবে সদা সম স্সেহবান । 
বধিতে কৌশলে তা” তুমি যুধিচির 

বলেছিলে মিথা কণা» “অশ্বথামা হত,” 

কি গভীর কুটিলতা, কিবা মহাপাপ, 
করেছিলে তুমি পুত্র ! বিশ্বাস ঘাতক ! 

নির্ভয়ে, কৌশলে ধন্দমে দিয়া জলাঞ্জলি, 

রে কৃতদ্ব, কুসম্তান, রে নর শার্দ্ল ! 



আ'ধ্য-ভারুত ২৩ 

ক্ষত্র হয়ে করিয়াছ ব্রন্মরভ্ত পান, 

গশুরুরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছ কর; 

বসায়ে'ছ তীক্ষ অসি ব্রান্মখাণের বুকে, 

বনাশিয়ে বুদ্ধ দ্বিজে হীন ব্যাধ প্রায়, 

মিটা"য়েছ নিশাচার ! রক্তের পিপাসা । 

বলেছিল এই কথ দ্বিতীয় পাঁগুব ৫ 

“ইষ্টদেব ! বজসম নিম্মম প্রহারে, 

নিঃসস্তান করিয়।ছে তোমা বুকোদর” 

করেনি বিশ্বাস তাহ? মহারথী ড্রোণ। 
সগরবেবেতে উত্তর্রিল। বীর ভারদ্বাজ 2-__ 

“ভুজ্ঞয় প্রোণের বল অশ্বখানা ভুজ্ে, 

প্রদীপ ভ্রোণের বীধ্যে শোণিত তাহার, 

প্রিয়তম শিষ্য মোর পুত্র অশ্থথামা, 
আমার হইতে শ্রেষ্ট রথী গণনার, 

প্রোণ হ'তে শক্ত প্রোণি বীরত্ব প্রভা, 
রথীকুলে শ্রেত পুত্র শর চালনায় ; 

অমর ব্রঙ্ষার বরে সম্ভান আমার, 

পারেন! মরিতে সেই কভু মর শরে 
হরিতে জোনের ধন, জ্োণের সম্ভান, 

অতি তুচ্ছ মৃৃত্যুপতি, ভরে স্ৃতুঞ্জয় । 

নিভাস্ত প্রাণাস্ত যদি হয় তার রণে, 

মেগে ল'ব পুত্রে আমি দেবতার কাছে 



২৪ আধ্য-ভারত 

যাব আমি মৃত্যু পুরে, বৈকুণট নগরে, 
যাব আমি বিধুও পুর, যা'ব কৈলাসেতে, 
ব্রেলোক্য ভ্রমিব আমি অশ্থখামা তরে। 
পুত্রপ্রাণা ভারদ্বাজ জানে লক্গবীপতি, 

পুত্রপ্রাণা দ্রোণাচাধ্য জানে ভ্রিলোচন ; 

অশ্বথ।ম। দ্রেণ প্রাণ জানে আদি পিতা, 

পিত পুত্র এক প্রাণ জানে শচীনাথ। 

প্রাণ ভিক্ষা নাহি দেয় যাঁদ আদি পিতা, 
বাচাইয়! নাহি দেয় সম্ভতানে আমার, 
শরানলে পোৌড়াইব অমর নগর ; 

ঢণিব নৈকুণ পুরী, উপাড়ি কৈলাস, 

মিলাব সাগর জলে রেণু রেণু করি । 

দলিব অমরাবশস, নন্দন কানন, 

ড্রোণ শরে সঙ্কটেতে পড়িবে অমর, 

ডুবাইয়া দিন বিশ্ব অতল সলিলে, 
কালানল জ্বালি স্টি করিব সংহার, 
খু খণ্ড বস্থুন্দর। করিব শরেতে, 

সমগ্র সংসার আমি করিয়া শ্মশান, 

হানিব এ তীক্ষ অসি আপনার শিরে, 

পিত। পুত্রে ভক্ম হ'ব এক চিতানলে 1” 

কি করুণ দৃশ্য সেই ভাব পুন্র মনে, 

বীর ভারদ্বাজে যবে বলেছিলা তুমি, 



আধ্য-ভারত ২৬৫ 

“অশ্বখামা হত” এই ব্যাজ সত্য বাণী; 
অকস্মাৎ বজ্রপাত বিনা মেঘে যেন, 

পড়িল দ্রোণের শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া, 
ঘূর্ণিত হইল শির কাপিল বন্থুধা, 

সরে" গেল পৃথ্থী যেন পদতল হ'তে, 

অসাঢ হইল দেহ, বিশ্ব অন্ধকার, 

অবশ, বিকল দেহ, অবসন্ন প্রাণ, 

বিশ্বজয়ী ভুজ হ*ল সামর্থ বিহীন, 

মহারথী ভারদ্বাজ হারাই ল। জান । 

ভাবিলেন দ্রোণাচাধ্য, “মিথ্যা! সমুদ য়, 

আমি মিথা, তুমি মিথ্যা, মিথ্যা এ সংসার, 

রবি, শশী সব মিথ্যা, মিথ্যা স্যষ্টি স্থিতি, 
জীবন, যৌবন, মিথ্যা, মিথ্যা এই রণ, 

ভীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ মিথ্যা, মিথ্য। ছুধ্যোধন, 

অমর সম্ভান মোর মিথ্যা এ ভারতি ; 

মিথ্যাবাদী দেবগণ, মিথ্যা আদি পিতা, 

স্বর্গ, মত্ত্য, সব মিথ্যা, মিথ্যা পঞ্চানন, 

শচীপতি, রমাপতি, বৈ ₹%, কৈলাস, 

মায়াময় ছারাবাজি, মিথ্যা সমুদয়, 

বাস মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, মিথ্য। খ ষিগণ, 

মিথ্যাবাদী ন'হে কভু প্রথম পাণ্ডব ; 

মিথ্যাবাদী নহে কভূ ধশ্মের তনয়, 
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মিথ্যা নাহি জানে কভু রাজা যুধিটির, 
বিশ্বাস ঘাতক নর প্রিয় শিষ্য মোর । 

সত্য সত্য প্রুব সত/ অশ্বখামা হত, 

গতজীব পুত্র মোর নিম্মম প্রহারে, 
সত্য দত্য অশ্বথথাম। হারা য়েছে প্রাণ, 

সতা সতা অশ্বশ্াম। নাই এ সংসারে, 
ওই বুঝি পুত্র মোর আততায়ী করে, 

কাতরে স্মরি*ছে মোরে পড়িয়। সঙ্কটে, 

ওই বুঝি শরবিদ্ধ সম্তান আমার, 
কাতরে মাগি'ছে জল অস্তিম তৃষ্ায়, 

ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, সব ভ্রম অর্বথামা নাই। 

নিঃসস্তান ভারদ্বাজ জীবন সন্ধ্যায়, 

বৃদ্ধ আমি নিরাশ্রয় তনয় সম্ল, 

পুত্রহীন জীবনেতে কি কাজ আমার, 

কি কাজ বাচিয়া মোর অশ্বখাম! বিনা |» 

এই ভাবি বৃদ্ধ দ্বিজ শোকে জঙ্কান হীন, 

ফেলে দিল ধনুঃশর, স্থৃতীক্ষ কৃপাণ, 

পুত্র পুত্র বলি বৃদ্ধ হারাল চেতনা; 
সেই কালে ধুষ্টছুন্, দ্রুপদ নন্দন, 

ক্ষত্রকূল কুলাঙ্গার নৃশংস ঘাতক, 

হানিল সুতীক্ষ খড়গ ব্রাঙ্ধণের শিরে । 

পড়িল প্রোণের শির লোটায়ে ধরণী, 



সুৰ্বিতির । 
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ভুটিল রক্তের আ্োত তিতিল মেদিনী, 

ব্রন্মারক্তে করুক্ষে্ হল কল্ক্িত 

অন্ত গেল ফ্রোণাচার্ধ্য বীরতের রবি, 
জগতে অপূর্ণব শিক্ষা মহা ধনুদ্ধর, 

ভারতের, কৌরবের, জগতের গুরু, 
ভূবন বিজয়ী রথী বীর ভারছ্াজ, 
অমর পুজিত দ্রোণ নিজ প্রতিভার, 

ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথী গণনায় । 

অকৃতঙ্ঞ্ত, মিথ্যাবাদশী, কৃতঘ্প ঘাতক, 

ব্রহ্মহস্তা, পিতৃহস্তা সন্তান তোমার, 

কি হবে উপায় মোর কহ ধন্মরাজ ! 

কেমনে উদ্ধার পাব এই মহাপাঁপে, 

কহ দেব 1 এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা । 

জ্বলিতেছে অঙ্গ মোর নরক পাবকে, 

কোটি ব্শ্চকেতে' মোরে করি'ছে দংশন, 

আধিচেছে অজগর গ্রাসিতে আমায়, 

দেখিতেছি অনিবার মৃতু বিভীষিক।। 

দেখিতেছি কুরুক্ষেত্র দৃশ্য নরকের, 

ব্রাহ্মণের রক্ত ওই রক্তবীজ প্রা, 

আসি'ছে ধরিতে মোরে অতি ভয়ঙ্কর । 

শুনিতেছি যেন আজ কোটি কোটি নর, 

কোটি কণ্ে অভিশাপ করিছে বর্ষণ, 
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ব্রকুটী করি”ছে মোরে সমগ্র জগত, 

দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধনব, কিন্নর, 

কহিতেছে সবে যেন ক্রোধে গরজিয়া, 

“কুরুকুলে কুলাঙ্গার, ওরে নিশাচর ! 

গুরুহস্তা, ব্রন্মহস্তা, ওরে নরগ্রাণি ! 

মহাপাপী, মিথ্যাবাদী, রে নর ঘাতক, 

করেছিস হীন কন্ম ওরে ছুরাচার ! 

ধর্ম পুত্র ! ডুবাইয়। ধণ্ম রসাতলে |” 
কম্পিত অবশ অঙ্গ ঘুণিত মস্তক, 
মহাতন্কে প্রাণ মোর উঠি'ছে শিহরি, 
কাপিতেছে ভূমিকম্পে যেন ভূমণ্ডল, 
আকাশ করি'ছে রোষে অগ্নি বরণ 

দেখিতেছি চতুদ্দিক ঘোর অন্ধকার । 

রাক্ষস মৃত্তিতে যেন প্রেত আত্মা! শত, 
করিতেছে অট্টহাসি দেখিয়া আমায় : 

আসি'ছে গ্রাসিতে মোরে মহ! ক্রোধে সৰ 

আসিতেছে যমদুত করে খরশান, 

খণ্ড খণ্ড করিবারে সম্তানে তোমার ; 

অধসি'ছে কৃতাস্ত ওই ক্রোধে গরজিয়া, 

তীক্ষ লৌহ শলাকায় বিদ্ধিতে আমায়, 

পোড়াইতে অঙ্গ মোর জ্বলস্ত অনলে । 

ওই ওই ওই দেব! ওই গুরু দ্রৌণ, 



ষ্স্ম। 
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প্রলয়ের কালবরূপ মহ। ভয়ঙ্কর, 

সর্বব অঙ্গ রক্ত মাথা বীভতস মূরতি, 

চাহি'ছে আমার পানে মহা ক্রোধে যেন, 

রোষ কষা ইত নেত্র দস্তে দস্ত চাপি, 

ক্ষরি,ছে অনল দেব চক্ষেতে গুরুর | 

ওই ওই ওই পিতা! দ্রোণের শোণিত, 

লেলিহান জিহবা তা*র করিয়া বিস্তার, 

আসি'ছে ড়ুবাতে মেরে মহারদ্রে তেজে। 

ওই ওই ওই পিতা ! ড্রোণের নন্দন, 
মহারতী অশ্বখামা কহে গরঞ্জিয়া, 

“মহাপাপী, ছুরাচারী, রে নর রাক্ষস ! 

গুরুহস্তা, ব্রদ্ধহস্তা, বিশ্বাস ঘাতক ! 

পালা'বি কোথায় তোর নাই অব্যাহতি ॥ 

ডুবা'ল ভুবাল পিতা! ড,বা'ল আমায়, 
দ্রোণের উত্তপ্ত রক্ত পাবক বূপেতে, 

গ্রাসিল গ্রাসিল দেব ! সম্তানে তোমার । 

জ্বলে, গেল পুড়ে গেল ফেটে গেল প্রাণ, 

দয় কর, ক্ষমা কর রক্ষা কর মারে, 

বাঁচাও বাচাও দেব! আপন সম্ভানে, 
রক্ষ। কর ধঙ্ুরাজ ! রক্ষা কর মোরে । 

মুক্ত তুমি যুধিষির ! ব্রন্মহত্যা পাপে, 
করহ পরশ মোরে খুচিবে যন্ত্রণা, 
ভবার্ণবে হ'বে পার পুত্র ! পুণ্যবান। 
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যেই পাপ করেছিলে সংসারেতে তুমি, 

যেই পপ করেছিলে কুরুক্ষেত্র রণে, 

কহি এক ব্যাজ সত্য, “অশ্বন্খামা হত,” 

এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তা*্র, 

ঘুচে গেছে পাপ তব দেখিয়া নরক, 

পবিত্র হয়েছ তুমি নরক পাবকে, 
সশ'রীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাগুব ! 
অদ্বিতীর পুণ্যবান ধরাধামে তুমি ॥ 

কোথা মোর ভাতগণ কহ ধন্মরাজ ! 

মহাবল ভীমসেন কোথায় এখন, 

(কোথায় ফাল্গুন পিতা ! কোথায় নকুল, 

কনিষ্ঠ সোদর মোর সহদেব কোথা, 

করুণ করিয়। কহ হে করুণাময়, 

ছুপদ নন্দিনী কোথা পুত্র বধূ তব। 

চাই 51 স্থবরগ আমি তা? সবরে ছাড়ি, 

নাহি চাই মুক্তি আমি বিন। ভ্রাতৃগণ ; 

মুক্তি যদি দেও মোরে হে চির অমর ! 

আগে মুক্ত করে দাও চার সহোদরে, 
মুক্তি দান কর দেব ভ্রুপদ বালায় ; 
চির নরকেতে আমি চির স্খে রাব, 
পাই যদি পত্বী আর ভ্রাতা চারিজনে 2. 
সশরীরে ম্বর্সবাস অক্ষয় জীবন, 
মাহি চায় পুত্র তব ভ্রাতা পত্বী ছেড়ে । 



গন্য । 

যুধিঠঠির । 

আধ্য-ভারত হন 

যুক্তি যদি দাও মোরে হে চির অমর ! 

আাগে মুক্ত করে দাও কুরু পরিবারে, 

মুক্তিদান কর দেব! বীর অঙ্গেশ্বরে। 
ভৌতিক শরীর তা*রা ভূতে মিলা ইয়া, 

অমর ধামেতে গেছে বহু পুর্বে তব, 

পাবে দেখ। সে রাজ্যেতে সকলের তুমি, 

দেহ মুক্ত আত্মা তথা পাইবে সবার । 

ধর্নরাজ ! কোথা ভীক্ষ বুদ্ধ পিতামহ, 

হে অমর ! কোথা এবে প্রোণ:চাধ্য গুরু, 

অঙ্গপতি সহোদর কোথার আমার, 

কোথা ভাই স্থযোধন, কোথা ছুঃশাসন, 

কোথায় বিকর্ণ দেব! কোথায় সাত্যকি, 
কোথায় প্রদ্যান্গ রথী, কোথা চেকিতান, 
কোথায় যুঝুতস্থ পিতা ! কোথায় সঞ্জয়, 

কোথায় কেশব দেব! অভিমন্যু কোথা, 

পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র কোথায় এখন ; 

সিস্কুপতি, মদ্রপতি, কোথা কাশীরাজ, 
মহারথী বৃহদ্বল কোথায় এখন, 

কোথায় গান্ধার- পতি, ভগদন্ত কোথা, 

বিরাট, দ্রুপদ কোথ।, কোথ। বৃষকেতু, 

কোথা রথাী ধৃষ্টদু্দ, কোথায় উত্তর, 

কোথা মোর জ্যে্ঠতাত, কোথায় জনক, 
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কোথ। দেবী পল্মাবতী, কোথায় গান্ধারী, 

কোথায় জননী মোর, কোথায় বিম্বাতা, 

কোথ। পুত্র ঘটোশকচ, কুমার ল্মনণ, 

ধশ্মরাজ ! কোথা মোর পিতৃব্য বিদুর, 

কোথায় উত্তর] কন্যা, কোথায় লম্মমণা, 

কোথায় বীরেন্দ্র জগত গৌরব, 
দিয়েছে জীবন যা'র। কুরুক্ষেত্র রণে; 

মুক্তি যদি দাও মোরে হে চির অমর ! 
আগে মুক্ত করে দাও সকলেরে তুমি। 

গ্ঘ। মহারণে প্রাণ দিয়ে মহারঘীগণ, 

লভিয়াছে মহাগতি কম্ধম অনুসারে, 

স্বধামেতে গেছে সব সাঙ্গ করি লীলা । 

মুক্ত তুমি যুধিষ্টর ! পাপহীন এবে, 
সশরীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাগ্ব ! 

ত্যাগ কর এই শ্বন সঙ্গেতে তোমার, 

অপবিত্র পশু এই হীন দুরাচার, 
স্বর্গেতে নাহিক শ্ছান কভু কুকুরের, 

যজ্ঞ নাশ করে এই পশুকুলাধম, 

নীচ, হেয়, ঘ্বণ্য এরা অশোৌচ সতত । 
ুধিচির । ধর্মরাজ ! কেশবের দেহ ত্যাগ হতে, 

আছে এই শ্বন সদা আশ্রিত আমার, 

ছাঁয়। সম প্রতিক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে মোর, 



খশ্ম । 

আধ্য-ভারত ২৭৩ 

দেহ রক্ষী রূপে সদা ফিরি'ছে এ শ্বন ; 
হুর্বধল সামান্ত পশু আশ্রয় বিহীন, 

কেমনে তাজিব তা?রে কহ হে অমর ! 

ক্ষত্রিয়ের মহাধম্ম আশ্রিতে রক্ষণ, 

নৃপতির শ্রেষ্ঠ ধস দুর্নলে পালন, 

আশ্রিতে করিলে ত্যাগ মহাপাপ হয়, 

এ পারে অনন্ত নিন্দা ও পারে নিরয়। 
দয়া কর, ক্ষমা কর পড়ি তব পায়, 

এ অধন্মে নিপাতিত করো"না দাসেরে, 

দিওন। কলঙ্ক দেব! আপন সম্তানে, 
করো”না নিরযভাগী রাজা যুধিষ্ঠির ; 
পারিবে না তাজিবারে কুরু কুল রাজা, 

পারিবে না! ত্যজিবারে সসাগর। পতি, 
পারিবে না ত্যজিবারে চন্দ্রবংশধর, 

পারিবে ন! তাজিবারে ধন্মের নন্দন, 

আশ্রিত তাহার এই দুর্বল পশুরে | 
পঞ্ঞখ্কুলাধম শ্বন অতি ছুরাচার, 

লোভী, ক্রোধী, হিং শ্বন কামান্ধ সম্তত 
যজ্ৰ নাশ করে এই অপবিত্র পশু, 
তুলসী, মালতী শিরে করে মুত্র ত্যাগ, 
শ্বনের নাহিক স্থান স্বর্গ রাজ্যে কভু, 

দেবতার ঘ্বণ্য এরা অস্পৃশ্য সবার, 



৭৪ 

ফুধিন্ঠির | 

যুধিতির । 

আধ্য-ভারত 

সতত অশোৌচ শন, অপবিত্র সদা : 
তা'র প্রতি কেন পুত্র ! এই মোহ তব 
ত্যাগ কর দুষ্ট গন যাও স্বর্গপুরে, 

পতিত হয়ো”না তুমি হীন সহবাসে । 

মোত নয় ধম্ধরাজ € আশ্কিত সে মোর, 

পারিবেন তাজিবারে আশ্রিতে কখন, 

পুত্র তব হে অমর ! কুরুকুল রাজা, 

আশ্রিতে করিব তাগ, একলন্ক লয়ে, 

নাতি চায় ্বর্গরাজা সন্তান তোমার, 

চায়ন। অমরাঁবতী রাজ! যুধিষ্টির | 

উচ্চগতি লে জীব উচ্চ সঙ্গে সদা, 

হীনদশা প্রাপ্ত হয় হীন সহবাসে ; 
মুক্তিপথ রোধে এই তেয় পঞ্ঃ জাতি, 

ত"গ কর ছুষ্ট শ্বন, রাখ উপদেশ, 

নিজ মুক্তি পথে পুত্র! দিওনা কণ্টক! 
নীচগতি প্রাপ্ত হ'বে নীচ সহবাসে, 

অধোগতি হবে তব শোন যুধিষ্ঠির ! 

তাগ কর এমুতুঞ্ডে অপবিত্র পশু, 

শন সাহচর্ট্যে পুত্র ' স্বর্গ ভরষ্ট হবে, 

শোন মোর উপদেশ হয়ো'না বিদ্রোহন, 
আপনার ভবিষ্যৎ করো”না। আন্ধার । 

ক্ষমা কর সম্ভীনেরে ওহে দেবরায় ! 



আধ্য-ভারত ২৭€ 

দয় কর ! কুস্তীপুত্রে যে চির অমর 
ও আদেশ করিও না কুরুকুলেশ্বরে, 

ও আদেশ করিও ন। রাজা যুধি তরে । 
নাতি চাই গবাস অমর জীবন, 

চাই না বেকুণট আমি চাই না কৈলাস, 

পরপারে মুক্তি নাভি চার পুত্র তব, 

শশরীরে স্বগবাস নহে কাম্য মোর, 

আমশ্িতে তাজিতে দেব ' পারিবনা আমি । 

মানব, দানব, তক, হক হিজ পশ্টি, 

পাপী হক, তাপী তক, হউক ঘাতক, 

হউক ঘ্বণিত সেই নরকের কনঈট, 

আতাচাঁরী, অনাচারী, হ'ক পরকারী 

হক সেই কলুবিত হু”ক ছুরাচারীী, 

পারিবে না তাজিবারে সম্ভান তোমার, 

নিরাশ্রয় ভাবে দেব আজ্ঞিতে কখন । 

আজ্ঞিতেরে ত্যাগ করে চণ্ডাল যে জন, 

আতশ্টঞিতেরে ত্যাগ করে হীরু কাপুরুষ, 

আশ্কিতেরে করে ত্যাগ ক্ষত্র কলাধম, 

আশ্করিতেরে করে তাগ নাচ স্বণ্য যেবা। 

ক্ষত্রকুলে জন্ম মোর শোন হে অমর ! 

চন্্রবংশধর আমি কুকরুকুলপতি, 

নৃপকুল প্রভাকর সন্তান তোমার, 



২৬ আধ্য-ভারত 

মহাবশা ক্ষিতিতলে অমর জগতে, 

ক্ষত্রকুল শিরোমণি স্বধশ্ম রক্ষণে, 

প্রজারঞ্জনের গুণে ভ্রিলোৌক পুজিত, 

আতশ্করিতে করিতে রক্ষা কল্পতরু ভবে. 

বাসব দ্বিতায় ভবে সম্ভান তোমার, 

বাহুবলে শাসিয়াছে আসমুদ্র ধরা, 

মহীতলে মহ যশ করারাত্ত তা'র। 

আশ্টঞিতে করিব ত্যাগ, এ কলঙ্ক লয়ে, 

স্বর্গবাস না”হি চায় রাজ। যুধিষ্ঠির, 

অক্ষয় জীবন দেব ! নহে কাম্য মোর । 

না”ভি চাই ভ্রাতা বন্ধু পুত্র পরিবার, 

না'হি চাই বুকোদরে, চাইনা অভ্জ্ুনে, 

না'হি চাই সহদেবে, না চাই নকুলে, 
নাহি চায় পুত্র ভব দ্রপদ বালায়। 
কর মোরে অনুমতি ওহে ধন্মরাজ ! 

অনস্ত নরকে যাই লয়ে এই শ্বন, 

আশ্রিত আমার যেবা চির অনুগত, 

ত্যজিতে তাহারে দেব ! পারিব না আমি । 

হয়েছি প্রস্তুত আমি পরীক্ষার তরে, 
বলে দাও হে অমর ! নিয়তি আমার, 

অবাধ্য সম্তান তব বিদ্রোহী সতত, 

দাও শান্তি ধশ্মরাজ ! ধন্মরীতি মতে, 



হস । 

আধ্য-ভারত হথগ্ 

রক্ষিতে আত্রিতে যদি হয় প্রয়োজন, 

ধরিব ইন্দ্রের বর পাতি বক্ষস্থল | 

প্রস্তুত সম্তান তব দাও শাস্তি পিতা ! 

পোড়াও অনলে পুভ্রে বেতরণী তীরে ; 
নপ্পক পাবকে.আমি দহি নিরবধি, 

ভক্ষ ক্রিমি কীট মোরে করুক ভক্ষণ ; 

নরক পাবকে ছাড়ি ত্রাহি ত্রাহি ডাক, 

খণ্ড খণ্ড বম্দূত করুক আমায়, 

বিন্ধক ক্ুতাস্ত মোরে তীম্ষ শলাকান, 
এ মুহূর্তে হই আমি সপের আহার, 

অথব! প্রবেশ করি দসিংহের উদরে, 

বজনথে উপাড়িয়া জদিপিণ্ড মম, 
বিবদন্তভে শারদ লেতে করুক চননণ, 

জীবন মরণে শ্বন সহচর মোর, 

এপারে ওপারে শ্বন আশ্রিত আমার । 

উত্তীর্ণ কৌস্তভের ! তুমি মহ পরাক্ষায়, 

স্বন নহে ধন্ম এই শ্বন দেহধারী, 

দেখ পুত্র নাই শ্বন, গিয়াছে মিলিয়া। 
আমার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ সে আমার, 

করিতে পরীক্ষা তোমা করেছি ছলন।। 

সশরীরে স্বর্গে যাও প্রথম পাগুব ! 

অদ্বিতীয় পুণ/বান ধরাধামে তুমি, 



২৭৮ আধ্য-ভারত 

অন্ত মানব জাতি অনস্ত কণেেতে, 

গাহুক তোমার যশ যুগযুগান্তর, 

পুণা প্রতিভার তব ম্মান রবি, শশী, 

কর লাভ পুত্র তুমি অনস্ত লীবন, 

সপ্ত কল্প স্প্গে থাক মহা পুণাবাঁন ! 

ওই দেখ যুধিষ্ঠির ! ওই সেই দেশ, 
কঙোর তপস্যা নর করে যুগে খুগে, 

লভিতে যে দেশ, দেখ পুত পুণাবান ! 

কোটি শশী বিরাজিত দেখ জ্যোতিশ্ময়, 

কোটি ভাক্ষরের দীপ্চে দীপু £স কেমন, 

দেখ কোটি মুক্ত আত্মা করি,ছে ভ্রমণ । 

রোগ, শোক, বাধি মুক্ত সে অমর পুরী, 
জ্রাহীন, মৃত্াুতীন, বাদ্ধকা বিহীন, 

চির পবিত্রতাময়, চির হাসিমাখা।, 

চির বসস্তের লীলা নন্দন কাননে । 

দয়া আছে সে রাজ্যেতে, মায়া তথা নাই, 

প্রেম আছে লে দেশেতে, নাভিক বিরহ, 

কূপ আছে সে রাজোতে, নাহিক লালসা, 

যৌবন রয়েছে সেথা নাই উন্মত্ততা, 
আত্মা আছে সেই দেশে, নাই তথা দেহ, 

প্রেম আছে সে দেশেতে, নাই তথা কা, 
ভালবাসা! আছে তথা, নাই তথা মোহ, 



আধ্য-ভাঁরুত ১১ 

আছে প্রাণে মেশামেশি, নাই পর্ষিলতা, 

নাই সে দেশেতে কভ সকাম বাসন, 

ইন্দিয় বিলাস নাই অমর নগরে । 

(স [দশের আাতঙ্গত। কলম্বরে বয়, 

দের না ভাসা য়ে তীর প্লাবনে কখন 

সে “দশের রামধন্ু আকাশ সাজায়, 

বিশ্বপ্রাণে নাহি করে আতঙ্ক সঞ্চার ; 

সে দদশের আখি সদা অমত সঞ্চরে, 
রক্তজব' রাগ নাতি ধারে কোন দিন 

সেদেশের শিশু রব ভেমকান্থি ধরে, 

প্রচণ্ড ভাপেতে নাতি ভাপে বসুন্ধরা ; 

“স দেশের মধুকাল চিরকাল রয়, 
হিমানীতে নাতি ঝরে কুল ফুলদল ; 

সে আকাশে শশী কারে স্থধা বরব্ণ, 

কাদে নালুকায়ে মুখ বারিদের কোলে ; 

সেদেশে যৌবন ফুল কৌটে মধুময়, 
বাধি কীট নাহি পশে ফুল শতদলে । 

ওই দেখ যুধিচির ! সপ্ত স্বর্গ দ্বার, 
যাও দেব অবতার, ধশ্মের নন্দন ! 

আশীববাদ করে তোমা জনক তোমার, 
সপ্ত কল্প স্বর্গে থাক পুত্র! পুণাবান । 

সম্পূর্ণ । 
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